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APRESENTAÇÃO

Compreendemos que o Ensino de Língua Portuguesa inscreve-
se como um processo contínuo que estabelece a possibilidade 
de promover a interface entre as diversas vertentes da estrutura 
linguística da Língua, evidenciando as trajetórias do sujeito num 
determinado contexto e que modifica, altera, cria e recria seu idioma e 
suas formas de comunicação em cada situação de uso. É preciso refletir 
sobre as teorias linguísticas da contemporaneidade, com a intenção de 
investigar que propostas são eficazes para o ensino-aprendizagem da 
língua, apurando o olhar sobre o mundo voltado para a constante tarefa 
de questionar a produtividade e a reflexão sobre o que se configura 
como espectro da Língua.

A partir disso, o I Congresso Nacional de Ensino de Língua Portuguesa 
destinou-se aos alunos das graduações e pós-graduações em Letras da 
instituição e de outras universidades, aos pesquisadores da área, aos 
professores da educação básica e superior e à comunidade em geral.

O evento apresentou atividades e discussões relacionadas ao Ensino 
da Língua Portuguesa nos diferentes segmentos de ensino da educação 
brasileira, oportunizando o conhecimento contínuo sobre as variadas 
formas de aplicação e aprendizagem dos recursos linguísticos presentes 
no nosso idioma.

A estrutura do evento consistiu na realização de palestras, mesas-
redondas, sessões temáticas, minicursos, sessões de apresentações 
culturais e musicais, assim como de diálogos entre leitores e escritores. 
O congresso contou com a participação de pesquisadores de diversas 
universidades brasileiras, tais como: UFU-Uberlândia/MG, UECE-
Fortaleza/CE, UFrJ-rio de Janeiro, UFF-Niterói/rJ, UFrrJ-rio de 
Janeiro, IFF-rio de Janeiro, PUC-rio de Janeiro/rJ, SEE-rio de Janeiro e 
da UErJ-rio de Janeiro, com seus diversos campi e com seu colégio de 
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aplicação, o CAP-UErJ. Pesquisadores plurais e oriundos de diferentes 
instituições, com formações e vivências variadas e que tinham como 
premissa maior discutir o ensino de língua portuguesa, tal como hoje 
pode ser “observado”. Sabíamos desde o início o fato de essa não ser 
uma tarefa fácil. Ainda assim, com pesquisadores e discussões de alto 
nível, propusemo-nos à empreitada.

E, para nossa surpresa, enquanto organização, a expectativa de 
público inicial foi largamente superada! Inicialmente, pensávamos em 
aproximadamente 300 participantes; ao final do evento, constatamos 
que todo o nosso trabalho tinha registrado mais do que o triplo de 
inscritos, passando de mil participantes cadastrados. De fato, isso fez com 
que tivéssemos a certeza de que ainda há muitos sujeitos interessados 
em discutir, estudar e pesquisar sobre as formas de ensinar a Língua 
Portuguesa, sobre a Língua Portuguesa em si e sobre a sua relação 
com outras disciplinas teóricas – como a Pedagogia, a Literatura e a 
Linguística. Mais do que isso, tivemos uma certeza ainda maior: há ainda 
muitas “veredas linguísticas” a serem descobertas, trilhadas, contadas e 
recontadas. O trabalho apenas começa.

É nesse contexto que elaboramos o nosso evento direcionando 
algumas vertentes de discussão presentes na conferência de abertura, nas 
mesas-redondas, nas comunicações orais e nas sessões temáticas.

O CONELP caracterizou-se pelas propostas de abordagens temáticas 
em suas atividades, instigando projetos de pesquisa e propostas de ensino 
que integrem docentes pesquisadores da Graduação, da Pós-Graduação, 
respectivos orientandos e membros da comunidade acadêmica do Brasil 
e professores da educação básica. As linhas temáticas articuladas foram: 
Fonologia e Ensino, Morfologia e Ensino, Sintaxe e Ensino, Semântica e 
Ensino, Estilística e Ensino, Leitura/Texto e Ensino, Português Língua Não-
Materna e Ensino, contemplando, assim, as múltiplas abordagens da 
Gramática no Ensino da Língua Portuguesa.
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Buscando uma maior articulação entre a teoria e a prática, 
destacamos a realização de quatorze minicursos. Tendo sido realizados 
por dezessete pesquisadores diferentes, foram eles os responsáveis por 
aproximar ainda mais a teoria da prática, por oferecer subsídios didáticos 
e exemplificar práticas exitosas em outros contextos. Somente os 
minicursos tiveram mais de trezentos participantes, que refletiram sobre 
concursos públicos, sequências didáticas, literatura, leitura, discurso, 
humor e – claro – ensino. Temas tão diversos quanto os pesquisadores 
que os apresentaram.

Por último, um elemento a mais que nos causa imenso orgulho: as 
comunicações apresentadas no evento. Vindas dos quatro cantos do país, 
com representantes de todas as regiões e estados do Brasil, em quase 
duzentos e cinquenta pesquisadores. Esses “sotaques” foram, certamente, 
co-responsáveis pelo sucesso do evento. Algumas dessas vozes podem ser 
conferidas aqui, materializadas em capítulos de um livro que já nasceu 
“grande”, acompanhando o êxito obtido no CONELP.

Consideramos que o evento foi marcado pelas extremas contribuições 
e discussões para a área de Letras e as demais áreas afins. Esperamos 
que, a partir dele, outras edições aconteçam, para que o conhecimento 
desenvolvido tanto na esfera da Graduação como na Pós-Graduação das 
instituições envolvidas possa ser expandidos para o fortalecimento da 
tríade “Pesquisa, Ensino e Extensão”. reiteramos, assim, o princípio de 
indissociabilidade que sustenta tais esferas do campo do conhecimento 
nas instituições. É nossa meta estabelecer e fortalecer o intercâmbio entre 
a UErJ e demais instituições de ensino no Brasil, para estabelecermos 
parcerias no que concerne à área de Letras e outras áreas afins do 
conhecimento linguístico.

Como fruto das discussões e reflexões cultivadas ao longo dos três 
dias do CONELP, temos o prazer e a honra de apresentar o primeiro 
livro da Coleção “Ensino de Língua”, a qual contará com seis volumes 
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temáticos, de acordo com as propostas dos eixos temáticos do nosso 
congresso. É, de fato, a certeza de que sonhar é o primeiro passo. Lá atrás, 
acreditamos no sonho – e ele se tornou mais real do que imaginávamos. 
Que venham os próximos volumes dessa Coleção! Em tempos de crise, a 
UErJ rESISTE!

Também, que venha o II CONELP, em 2018, na sua primeira versão 
internacional!
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DESCREVER A LÍNGUA X ENSINAR A LÍNGUA: DICOTOMIA 
NÃO É SINÔNIMO DE OPOSIÇÃO – PALAVRAS ESPARSAS E 

PENSAMENTOS DISPERSOS DE UM PROFESSOR DE PORTUGUÊS
André Conforte (UERJ)

Munido do intuito de demonstrar que “nada há de novo sob o sol”, 
como de há muito nos ensina a célebre passagem eclesiástica, inicio este 
breve texto com uma surpreendente citação de uma obra publicada no já 
longínquo ano de 1958: 

Vivemos numa época de ímpetos. A Vontade, divinizada, 
afirma sua preponderância, para desencadear ou 
encadear; o delírio fascista ou o torpor marxista são 
expressões pouco diferentes do mesmo império da 
vontade. À realidade substituiu-se o dinamismo; à 
inteligência substituiu-se o gesto e o grito; e na mesma 
linha desse dinamismo estão os amadores de imprecações 
e os amadores de mordaças (Gustavo Corção, Dez anos, 
p. 84).

Sem tecer qualquer juízo de valor, de concordância ou discordância 
em relação à passagem acima, chamo atenção para o espanto que causa 
ler um texto que, transposto o estilo para um registro linguístico mais 
hodierno, poderia estar se referindo, sem mais ajustes, aos dias atuais, 
em que as polarizações políticas parecem atingir seu paroxismo e a razão 
prudente cede à força das emoções não contidas.

Passando agora, de um só jato, do mundo das paixões políticas para o 
mundo das ideias linguísticas (igualmente infestado de paixões, conforme 
veremos), gostaria de citar uma das passagens a que mais gosto de me 
referir quando trato do tema que será muito sucintamente discutido aqui. 
Eis a passagem: 



sumário

16Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

O destino da gramática merece o lamento sincero que 
todas as almas bem nascidas guardam para quem não só 
conheceu tempos melhores, como ocupou durante longos 
séculos o pedestal da glória, celebrado e incensado, para 
depois, na idade avançada, se ver desprezado, errante e 
mendigo. Durante cerca de dois milênios (…), foi objeto 
de honras e solícitos cuidados em todo o Ocidente, e de 
um modo particular na Itália. hoje, foi precisamente aí 
que ela se viu alvo do desprezo e vilipêndio de todos; 
ninguém, do rapazinho do primeiro ciclo liceal, ao maior 
dos filósofos, quer ouvir falar mais dela, a não ser algum 
representante esporádico do comércio da velha escola, 
ainda agarrado à correção das suas cartas dirigidas à 
“prezadíssima firma”. Acusam-na de não ser filosofia e 
não ser arte; mas quando é que a infeliz pretendeu, salvo 
esta ou aquela aberração momentânea, ser uma ou outra 
coisa? (…) 

O trecho acima, publicado em 1952 pelo linguista italiano Antonino 
Pagliaro, deveria ser lido por todos quantos militam no campo das Letras. 
O ensaio, intitulado “O destino da Gramática” (reunido com outros 
excelentes ensaios em a vida do sinal, Fund. Calouste Gulbenkian, 1967), 
igualmente nos faz concluir que velhos problemas apenas se revestem de 
nova roupagem de tempos em tempos. 

Mantenhamo-nos, portanto, em nossa seara, esquecendo, por ora, os 
ímpetos políticos propriamente ditos – já que todo posicionamento sobre a 
linguagem é, também, uma tomada de posição política, razão pela qual, em 
nosso domínio acadêmico, mais especificamente no ofício de descrever e/
ou ensinar a Língua Portuguesa, grassam as polarizações, que insistem em 
nos situar em campos não só distintos, como opostos e, alas, adversários, 
quando não inimigos, num espaço discursivo em que, adaptando uma fala 
de meu colega André Valente, linguistas execram gramáticos e gramáticos 
abominam linguistas1. 

1 Na frase original proferida por André Valente, os verbos se encontram no 
pretérito imperfeito, a sugerir um problema já superado. Com a devida vênia, confesso não 
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Falei no título em descrever e ensinar a língua. É nesse par que 
pretendo me deter, pois entendo que é nessa dicotomia, aparentemente 
neutra e presente, hoje em dia, no subtítulo de muitos livros e eventos 
que tratam dos estudos linguísticos (na expressão “descrição e ensino”), 
que se encontram representadas atitudes muito bem delimitadas nas 
falas de linguistas e gramáticos/professores de português, tanto num 
processo interativo em que um vê o outro quanto naquele em que cada 
um vê a si mesmo no espelho. No entender de muitos, descrever tende 
a ser um verbo ligado a uma “atitude linguística” em face do fenômeno 
linguístico, ao passo que ensinar pressupõe, quase que obrigatoriamente, 
ser normativo. 

Cabe nos perguntarmos sobre o porquê dessa onipresença. Uma de 
minhas hipóteses, para além da natural e saudável preocupação com as 
duas práticas, presente de fato na práxis de muitos de nós, se assenta num 
termo criado no domínio da Antropologia e utilizado de maneira bastante 
elástica na Análise do Discurso2: a chamada proteção de face. Trocando em 
miúdos: como que em atitude de defesa prévia à acusação de se preocupar 
somente com o ensino de regras gramaticais sem fundamentação teórica 
consistente (via de regra, essa crítica tem origem nos linguistas, ou, 
principalmente, nos sociolinguistas), o professor de Língua Portuguesa 
inserirá o termo descrição em seus trabalhos ou eventos acadêmicos; 
inversamente, o linguista tenderá a explicitar sua preocupação com o 
ensino da língua (ainda que em outras bases), para se proteger da acusação 
de que, embora tenha muita habilidade para descrever seu idioma e 
teorizar sobre ele, seu discurso carece de preocupações pedagógicas. 

Quero crer que as acusações de lado a lado pecam pela generalização, 
mas desconfio que, ainda que generalizantes, ambas as críticas não 

compartilhar totalmente de seu otimismo. 
2 Já vi muitos se referirem a esse conceito atribuindo-o a analistas do discurso, 
mas eles apenas aplicaram a seu domínio o termo cunhado pelo sociólogo e antropólogo 
canadense Irvin Goffman, que dedicou boa parte de seus estudos ao fenômeno da interação 
humana. 
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carecem de alguma razão. Ou pelo menos não careciam. Será que as coisas 
estão mudando?

A boa notícia, segundo meu método de simples inspeção, é que 
sim, sensivelmente; a má notícia é que, segundo o mesmo método, há 
consideráveis focos de resistência, também em ambos os lados. Gramáticos 
(e/ou professores de língua) e linguistas, aqui e ali, ainda se execram e 
se abominam, encastelados no que Dominique Maingueneau denomina 
interincompreensão generalizada: julgamos a posição do outro a partir 
das nossas próprias categorias discursivas; daí decorre que ninguém se 
entende nessa Torre de Babel, como dizia um velho rock.  

Que linguistas privilegiam o aspecto descritivo da língua é fato; mas 
não é menos verdade que a preocupação pedagógica de boa parte deles 
remonta, pelo menos no Brasil, há algumas décadas. Afinal de contas, 
nosso mais eminente representante da ciência linguística do Brasil, Joaquim 
Mattoso Camara Jr., escreveu um excelente “Manual de Expressão Oral e 
Escrita”, e até, pasmem, uma pequena gramática (Curso de Língua Pátria), 
com ninguém menos do que rocha Lima, o célebre autor da Gramática 
Normativa da Língua Portuguesa. Um de seus mais diletos discípulos, Carlos 
Eduardo Falcão Uchoa, tem publicado excelentes obras críticas preocupadas 
tão somente com o ensino da língua.3 Só mais recentemente, entretanto, 
o mercado editorial começou a publicar gramáticas ditas “de linguistas”, 
como a Gramática Pedagógica do Português Brasileiro, de Marcos Bagno, 
e a Gramática do Português Brasileiro, de Ataliba de Castilho. Mas poucas 
obras, como a de Bagno, têm uma proposta de fato  pedagógica. 

há até mesmo linguistas, como Sirio Possenti, que defendem 
explicitamente que os profissionais da sua área dão melhores professores 
de português, como ele já expôs em texto postado na internet. Outros 
linguistas, como Carlos Alberto Faraco, tentar delimitar os papéis do 
linguista, do gramático e também do filólogo, segundo ele, “categorias 
3 Para citar dois: O ensino da Gramática: caminhos e descaminhos (Ed. Lexikon) e o 
Sobre o ensino da análise sintática: história e redirecionamento (Ed. Nova Fronteira). 
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que não se excluem”4; no entanto, faz questão de delimitar as práticas 
de cada um ao afirmar que “enquanto o gramático é essencialmente 
normativo, o linguista não o é. Em termos simples, o linguista diz como 
a língua é; o gramático diz como certos comportamentos linguísticos 
devem ser”. resta saber como classificar uma obra como a Gramática 
Houaiss da Língua Portuguesa, da autoria de meu ilustre colega José Carlos 
de Azeredo, que se afirma, antes de tudo, para quem quiser ouvir, um 
professor de Língua Portuguesa. resta saber, ainda, como entender que 
a já citada Gramática Pedagógica de Marcos Bagno contenha um capítulo 
(errei sim…) eminentemente normativo, em que se trabalha o problema da 
hipercorreção. resta saber, por fim, se não é permitido, portanto, chamar 
de gramáticos aos já citados linguistas que se propuseram escrever 
gramáticas. O texto de Faraco, conquanto elucidador e conciliador no seu 
título, não escapa de incorrer nas mesmas generalizações que colocam 
gramáticos e linguistas em categorias estanques e opostas. 

A propósito, relatarei uma história pessoal que julgo se encaixar 
muito bem na questão. há uns dois anos, realizamos um evento na UErJ 
com a participação de Mário Perini (na verdade, o lançamento de um livro 
em que ele era entrevistado, entre outros, por Claudio Cezar henriques, 
titular de Língua Portuguesa da casa). Tive a honra de ser o encarregado 
de buscar Perini na entrada do Instituto de Letras e conduzi-lo até o 
auditório. Enquanto aguardávamos a hora de entrar, conversávamos sobre 
assuntos ligados à universidade, até que ele me perguntou se eu era um 
linguista ou um gramático, no que de pronto respondi: “sou professor de 
Língua Portuguesa”; O autor da Gramática Descritiva emendou: “hoje, eu 
também me apresento assim”. Achei reconfortante saber que um dos mais 
renomados linguistas de nosso país faz questão de se apresentar como 
professor de português. 

4 https://www.parabolablog.com.br/index.php/blogs/tres-especialistas-que-nao-
se-excluem
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É verdade que boa parte de nossos grandes teóricos mantém a 
distinção entre o ato de descrever e o ato de normatizar a língua, com fins 
de ensino. Vejamos o que dizem dois deles: 

A gramática descritiva é uma disciplina científica que 
registra e descreve (daí o ser descritiva, por isso não lhe 
cabe definir) um sistema linguístico em todos os seus 
aspectos (fonético-fonológico, morfossintático e léxico). 

Cabe tão somente à gramática descritiva registrar como 
se diz numa língua funcional. 

Por ser de natureza científica, não está preocupada em 
estabelecer o que é certo ou errado [...]. (BEChArA, 
1999, p. 52).

[a] gramática descritiva, tal como a vimos encarando, faz 
parte da linguística pura. Ora como toda ciência pura e 
desinteressada, a linguística tem a seu lado uma disciplina 
normativa, que faz parte do que podemos chamar a 
linguística aplicada a um fim de comportamento social. 
(CÂMArA Jr., 1994, p. 15).

Nunca é demais lembrar, entretanto, que toda gramática normativa 
será, antes, ainda que em menor grau, também descritiva, uma vez que 
é impossível prescrever regras sem descrever os fatos da língua, ainda 
que selecionados tão somente do dialeto de prestígio5; por outro lado, 
se as gramáticas descritivas parecem ser totalmente descompromissadas 
do papel normativo, também representam um recorte de língua, porque 
é impossível descrever o sistema linguístico como um todo. E, se não 
chegam necessariamente a representar uma norma para o usuário da 
língua, acabam por ditar uma outra norma, direcionada ao estudioso de 

5 O que também não deixa de ser uma generalização, porque, se lermos 
atentamente, por exemplo, as gramáticas de Celso Cunha, Evanildo Bechara e rocha Lima, 
veremos que, sim, elas incorporam muitas das inovações linguísticas, ainda que com a 
preocupação que se espera de quem trabalha com um corpo tão abstrato que é a língua 
padrão. Só para citar um exemplo a que poucos dão atenção: A Gramática Normativa de 
rocha Lima abona o uso feminino da palavra grama como medida de peso. 
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língua, ao professor. Por exemplo: a partir do momento em que Mário 
Perini, em sua Gramática Descritiva, coloca em xeque a existência de 
uma classe de palavras a que se possa chamar de advérbios, esse recorte 
teórico, se acatado, poderá ter consequências para o ensino – teríamos 
então uma normatização por vias indiretas. Nunca é demais lembrar, aliás, 
que a própria NGB é um documento descritivo, uma vez que se trata de 
uma terminologia, mas as escolhas terminológicas ali expostas tiveram 
consequências no ensino de Língua Portuguesa que perduram até hoje. 

Quero deixar claro, de minha parte, que de modo algum me oponho à 
atitude normativa em sala de aula. Ainda que com uso de metalinguagem 
gramatical. Ainda que com o uso de exercícios “de fixação”, tão úteis à 
boa escrita, facilmente verificável, de nossos pais e avós. É sempre uma 
questão de grau. 

Lembro-me, a propósito, do conhecidíssimo ensaio do já citado 
Mário Perini, Sofrendo a gramática, em que, num estilo ligeiro como o 
das conversas mais amistosas, o linguista mineiro nos fala das agruras de 
se estudar gramática na escola. A despeito de eu concordar com grande 
parte das ideias ali expostas, gosto sempre de chamar a atenção para 
uma passagem em que ele afirma categoricamente que “não existe um 
grão de evidência” em favor do argumento de que o ensino de gramática 
fará o aluno dominar a norma padrão de sua língua. O que eu costumo 
afirmar é que, igualmente, não há “um grão de evidência” do contrário; 
isto é, não há nenhuma pesquisa científica séria, definitiva, que prove que 
o emprego de novas estratégias de ensino de língua com o consequente 
abandono da gramática – estratégia adotada em muitas escolas e redes 
de ensino, principalmente após o advento dos PCNs – tenha melhorado 
o desempenho dos estudantes no que respeita ao domínio da norma e à 
boa expressão escrita. É sabido que algumas redes municipais investem 
em material didático que privilegia enormemente o ensino de gêneros 
textuais e dispensam qualquer metalinguagem gramatical. Pergunto-me 
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se alguma pesquisa de vulto constatou melhora perceptível na produção 
textual dos alunos. 

Aliás, vale ressaltar que, como o Brasil é um país onde os modismos são 
muito bem recebidos, às vezes com uma rapidez tamanha que fica sempre 
faltando um tratamento mais aprofundado das novidades, instalou-se por 
aqui uma “generite” tal que os gêneros textuais passaram a ser ensinados, 
por muitos docentes, como um fim e não como uma ferramenta para 
se desenvolver competências linguísticas por meio da prática dos tipos 
textuais – o que considero, particularmente, um erro do ponto de vista 
metodológico. 

Cabe, ainda, a ressalva (nunca é demais prevenir, também preciso de 
minhas proteções de face) de que de modo algum estou afirmando que os 
linguistas são contra o ensino da norma padrão. Aliás, eles mesmos não 
se cansam de ressaltar esse ponto, mas eu particularmente vejo muitas 
contradições na forma como esse discurso é modalizado em seus escritos. 
De qualquer forma, entendo que boa parte dos linguistas tentam deixar 
claro que: 1) há necessidade de se discutir qual norma padrão deve de fato 
ser ensinada na escola – a demanda é que a norma padrão deveria refletir 
os usos reais da norma culta da língua; e 2) a escola deveria privilegiar, no 
ensino de língua, as atividades epilinguísticas em detrimento das atividades 
metalinguísticas. 

A respeito dessa questão, gostaria de trazer à baila a opinião de um 
respeitado representante dos estudos linguísticos em nosso país, José 
Borges Neto, que, em sua História da Gramática, defende a ideia de que 
o ensino de gramática propriamente dito, na escola, deveria ser oferecido 
como uma prática de iniciação científica: 

Conteúdo de baixa prioridade (não adianta querer ensinar 
gramática se o aluno ainda não está suficientemente 
alfabetizado ou ainda não dominou razoavelmente a 
norma culta, por exemplo), o ensino de gramática, não 
obstante, tem seu lugar na escola. Ninguém contesta 
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a possibilidade que o estudo da gramática nos dá de 
desenvolver nos alunos as habilidades de observação, 
de levantamento de hipóteses explicativas, de testagem 
e avaliação de hipóteses, de construção de sistemas 
explicativos, etc., que são atividades próprias da 
iniciação científica. Ninguém contesta, também, que 
o desenvolvimento dessas habilidades no estudo dos 
fenômenos linguísticos é muito mais barato do que seu 
desenvolvimento em custosos laboratórios de física ou 
de química. A língua é uma importante faceta do mundo, 
pode ser objeto de curiosidade por parte dos alunos, e 
seu estudo pode ser um ótimo local de desenvolvimento 
de disciplina intelectual. Não há, então, nenhuma razão 
plausível para que os estudos gramaticais sejam excluídos 
do ensino de português, desde que colocados em seu 
devido lugar (p. 8, grifo do autor)

Uma das razões para que o autor defenda essa tese, assim entendo, 
reside no fato de que, segundo ele, 

as propostas alternativas, que excluem o ensino de 
gramática e transformam a aula de português em 
aula de leitura e redação, por exemplo, pecam em não 
conscientizar suficientemente os alunos dos cursos 
de Letras – futuros professores de português – de que 
a metodologia de ensino e de avaliação da disciplina 
muda drasticamente. Numa comparação grosseira, a 
disciplina de português deixa de ter um “conteúdo” a ser 
apresentado (semelhante aos conteúdos de disciplinas 
como história ou Ciências) e passa a ser um lugar de 
desenvolvimento de habilidades, como é o caso da 
Educação Física ou da Educação Artística. Em outras 
palavras, não cabe mais ao professor de português ensinar 
determinados conteúdos, que serão pedidos nas provas 
e cuja retenção pelo aluno será objeto da avaliação, 
cabe a ele introduzir o aluno numa atividade e buscar 
conseguir que todos os alunos atinjam determinados 
níveis de competência, considerados satisfatórios, que 
os credenciem à promoção às séries posteriores. As 
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“provas” de português, neste caso, não mais medem a 
presença/ausência de certos conteúdos no conjunto 
dos conhecimentos dos alunos, mas medem o grau de 
habilidade que o aluno apresenta em determinadas 
atividades. 

Os parágrafos acima me remetem, oblíqua mas imediatamente, a 
uma marcante e terna declaração de Ofélia Paiva Monteiro, realizada num 
colóquio realizado em Portugal, denominado “A Gramática na perspectiva 
de seus utentes”. Segue o excerto: 

Guardo saudosa memória de uma santa tia materna de 
origem rural, já falecida, cuja existência, apagada mas 
trabalhadora, se passou maximamente numa aldeia do 
Norte, onde foi uma professora primária devotada e 
querida; solteira, partilhava uma casa modestíssima com 
as suas proprietárias, duas irmãs, também solteiras, de 
alma lisa e simples como a dela, que viviam das flores 
que uma cultivava no quintal e da manteiga e bolos secos 
que a outra – recoveira, como se dizia – ia semanalmente 
vender ao Porto. Era, assim, um pequenino universo 
branco e fechado o da minha Tia, reduzido às tarefas 
escolares, às actividades religiosas – porque tinha uma fé 
sadia e fervorosa –, a uma ou outra viagem feita em grupo 
e a umas quantas leituras quotidianas, que não iam muito 
além do jornal e do concelho e de algumas publicações 
devotas. Pois bem, a minha Tia – que antes da Escola do 
Magistério Primário só frequentara o Liceu até ao 5º ano 
– falava e escrevia (na regrada caligrafia de outros tempo) 
um Português escorreito, limpo, casto, claro, sequente. 
O que lhe dera essa “competência” linguística, que 
zelosamente queria transmitir aos alunos? Penso que, em 
primeiro lugar, as disposições naturais do seu espírito – 
que, sem ser brilhante (sempre obtivera na escolaridade 
resultados médios) era animado por um luminos bom 
senso – e depois, a estimulá-las, uma “formação pouco 
extensa mas sólida, organizada, com regras para a vida e 
para o estudo...onde a Gramática tivera o seu lugar. 
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Fiquemos nos portugueses e reproduzamos também a palavra 
insuspeita da linguista Graça rio-Torto. Será uma citação muito longa, e 
por isso peço licença e desculpas ao leitor, mas não quero abrir mão de 
nenhuma de suas palavras. Ei-las: 

Penso há muito que, independentemente das 
circunstâncias que condicionam o ensino da língua 
portuguesa nas nossas comunidades escolares, é missão 
dos docentes formar alunos não apenas proficientes na 
sua língua materna, mas também possuidores de um 
saber especializado e qualificado acerca da estrutura e do 
funcionamento desta. Conhecer o mais profundamente 
possível a nossa língua é uma forma privilegiada de a 
cultivar e também de a confrontar, contrastivamente, 
com as demais línguas estrangeiras que os alunos devem 
saber utilizar. Ainda que os programas de português 
se pautem por objectivos que, a olhos mais exigentes, 
podem ser considerados exíguos, quando excluem ou 
secundarizam o conhecimento da gramática explícita da 
língua, o professor de português deve, ao invés, promover 
este conhecimento, útil a todos os títulos, à cabeça dos 
quais o intelectual e o cogn(osc)itivo. E os nossos alunos 
não são, neste como noutros capítulos, menos capazes 
ou menos dotados do que os seus congéneres de outras 
latitudes. 

Defendo por isso que a escola, nos níveis de ensino mais 
básicos, deve assegurar a aprendizagem consciente 
da língua materna, e não apenas uma correcta e eficaz 
utilização desta. À escola cumpre garantir a aprendizagem 
de competências linguísticas acrescidas, que estão muito 
para além das espontaneamente apreendidas, e entre 
as quais avulta o conhecimento técnico da gramática do 
uso da língua materna, um dos objectivos primordiais 
da disciplina de português que, por isso, não pode ser 
torneado. Tornar este conhecimento atraente sem 
descurar o rigor técnico e científico que lhe é devido são 
desideratos para os quais os professores certamente 
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estão habilitados, recortando para tal as estratégias 
didácticas e pedagógicas adequadas. Não é admissível 
que, à saída do básico ou até do secundário, os nossos 
alunos não possuam da sua língua materna senão um 
saber mais ou menos intuitivo e impressionista, ou 
acriticamente classificatório e não reflexivo, não se 
encontrando habilitados para se pronunciar com um 
mínimo de proficiência metalinguística sobre a estrutura 
e o funcionamento da sua língua materna. 

Fomentar o gosto pela reflexão sobre o fenómeno 
linguístico, alargar e aprofundar os conhecimentos sobre 
as categorias cognitivas, referenciais e linguísticas que 
manipulamos, desenvolver o conhecimento crítico e 
tecnicamente qualificado sobre a gramática da língua 
materna são, pois, tarefas de primeira ordem que cumpre 
ao professor pôr em prática, de forma programada, 
operatória e eficaz6. 

Enfim, estou consciente de que essa é uma discussão que não se 
encerra. Como adverti logo nas primeiras linhas, nada há de novo. Então, 
melhor parar por aqui mesmo, uma vez que o objetivo de minhas palavras 
esparsas e de meus pensamentos dispersos (e mal vividos, ao contrário 
dos de Machado de Assis) é apenas tentar demonstrar o que afirmava no 
título: que dicotomia não é antonímia, é antes complementação. Que, 
justamente por isso, descrição e ensino de língua portuguesa não podem 
ser atividades excludentes, que somente se mostram juntas nos sintagmas 
nominais integrantes dos subtítulos dos livros, coletâneas de artigos e 
congressos de língua; e que, definitivamente, não se pode jogar os mais 
de dois mil anos de tradição gramatical fora junto com a água do banho. 

Ainda que muitos, de forma mais ou menos direta, insistam em situar/
sitiar em campos opostos os descritores e os instrutores da língua, há 
que se entender que um não pode existir sem o outro. Teremos de nos 
entender por bem ou por mal, mas pelo bem da educação linguística e 
6 rio-Torto, Graça. Classes gramaticais: sua importância para o estudo da 
morfossintaxe. revista Mathesis nº 10. 2001. 
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cidadã do estudante brasileiro. Como eu já afirmei numa resenha alhures, 
“uma teoria linguística que não redunde em emprego pedagógico não se 
justifica, e uma proposta de ensino que não se baseie em sólida teoria 
linguística não se sustenta”. É o óbvio, mas é justamente o óbvio que 
precisa ser constantemente lembrado. 
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FALANDO GREGO: CONTRIBUIÇÕES DA ETIMOLOGIA E DA 
MORFOLOGIA AO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA EM TEMPOS 

DE OLIMPÍADAS RIO 2016
Claudia Moura da Rocha (UERJ/FSBRJ/SME-RJ)

Palavras iniciais

Em tempos de Olimpíadas rio 2016, tem-se questionado bastante 
o legado que os Jogos deixarão para a cidade do rio de Janeiro e, 
possivelmente, para o país. O assunto costuma dividir opiniões, 
principalmente em relação aos benefícios que serão gerados para a 
população em face aos altos gastos. Inegável é a contribuição que a 
cultura grega (berço dos Jogos Olímpicos) legou às atuais gerações em 
diversos campos, como o filosófico, o científico, o artístico-literário e o 
linguístico. Em relação a esse último campo, apesar de sermos usuários de 
uma língua neolatina, o português, a influência grega também se faz sentir 
em nosso vocabulário, seja por meio da presença de palavras de origem 
grega, seja por meio de locuções e expressões idiomáticas inspiradas em 
sua mitologia. Em virtude desse fato, julgamos serem relevantes, para 
que os alunos se tornem usuários competentes de seu próprio idioma, 
as abordagens etimológica e morfológica dessa herança vocabular grega. 
Acreditamos que as duas abordagens são complementares, uma vez que 
noções da Morfologia, como a depreensão de elementos mórficos e a 
identificação dos processos de formação de palavras, auxiliam na análise 
etimológica das palavras.

Em face de uma expressiva herança cultural e vocabular grega 
no nosso idioma e da realização dos Jogos Olímpicos em nossa cidade, 
acreditamos ser oportuno proporcionar aos alunos o contato com esse 
legado idiomático. Nosso objetivo é apresentar sugestões de atividades 
que podem ser desenvolvidas com alunos do 9o ano do ensino fundamental 
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(e que também podem ser aplicadas ao ensino médio), considerando as 
contribuições dos estudos etimológicos e morfológicos com a finalidade 
de ampliar o vocabulário discente e, consequentemente, desenvolver sua 
proficiência na leitura e na produção de textos bem redigidos. Um bom 
domínio do vocabulário permitirá ao aluno ler e compreender melhor os 
textos lidos, pois palavras desconhecidas, que não lhe são familiares, não 
serão um entrave à compreensão; além disso, produzirá seus próprios 
textos com mais desenvoltura, evitando a seleção lexical inadequada (que 
gera incoerências) e a repetição desnecessária de termos.

Nosso intuito é despertar a curiosidade dos alunos sobre o próprio 
idioma (uma espécie de “curiosidade linguística”) e não realizar uma 
análise etimológica ou morfológica exaustiva nem muito aprofundada. 
Não empregaremos nenhuma nomenclatura relacionada ao âmbito da 
Etimologia, mas buscaremos estimular o espírito de pesquisa e, como já 
dissemos, aguçar a curiosidade dos educandos.

Com o propósito de embasar o trabalho do professor de Língua 
Portuguesa, tomaremos como parâmetro as contribuições de Antônio 
G. da Cunha (2007), Mário Eduardo Viaro (2013) e Deonísio da Silva 
(2014), no que se refere aos estudos etimológicos, e de José Lemos 
Monteiro (1991) e Luiz Carlos de A. rocha (1998), no que concerne aos 
estudos morfológicos. Primeiramente, procuraremos definir Etimologia 
e Morfologia, delimitando-lhes o âmbito de atuação, para, em seguida, 
apresentar as sugestões de atividades didáticas.

A Etimologia e seu âmbito de atuação

A Etimologia se preocupa em estudar a origem e a evolução das 
palavras. Pode tratar ainda de descrever uma palavra em diferentes estados 
de língua anteriores, remontando ao étimo (hOUAISS; VILLAr, 2009, p. 
847). Por etimologia de uma palavra se entende também a origem e a 
história de uma determinada palavra (TrASK, 2008, p. 101). Esse ramo da 
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Linguística, segundo Trask (2008, p. 101), exige um grande conhecimento 
por parte de seus pesquisadores:

Os especialistas em etimologia se encarregam de 
descobrir a origem das palavras, uma por uma. Para 
fazer isso com sucesso, é necessário um prodigioso 
conhecimento da língua que está sendo pesquisada, 
e de cada uma das línguas vizinhas ou aparentadas de 
que possam ser tirados dados relevantes. Também é 
necessário o exame atento de todo tipo de documentos 
antigos, para extrair qualquer fragmento de informação 
que eles possam conter a respeito da palavra.

Ainda segundo Trask (2008, p. 101-102), a origem de uma palavra 
estudada pela Etimologia pode remontar a uma língua antepassada, 
pertencendo à língua desde que ela existe; em outros casos, a palavra 
pode ter sido um empréstimo de uma língua vizinha ou ter sido cunhada 
pelos próprios falantes, empregando elementos do próprio idioma; 
algumas foram formadas há muitos séculos, outras mais recentemente. Ao 
etimologista interessa estabelecer a origem dessas palavras, procurando 
indicar onde e quando foi empregada pela primeira vez, quem a empregou 
e qual era seu sentido. A história de uma palavra tomada por empréstimo 
também pode ser estudada em sua língua de origem. 

Não é uma tarefa fácil precisar quando os estudos etimológicos 
surgiram, entretanto é possível identificar uma preocupação com a origem 
das palavras que remonta à Antiguidade, já encontrada em Platão, por 
exemplo (VIArO, 2014, p. 29-35). 

E quando os estudos etimológicos passaram a não ser tão valorizados, 
a não interessar mais? Viaro (2013, p. IX), na introdução de seu manual 
de etimologia do português, apresenta, de forma bastante didática, as 
possíveis razões para o desinteresse pelos estudos históricos. Segundo ele, 
esse desinteresse nasce da necessidade de se começar do zero ou de se 
fazer tabula rasa de tudo, consequência dos avanços tecnológicos surgidos 
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na transição dos séculos XIX e XX e do desenvolvimento da psicologia. A 
atitude iconoclasta (de aversão à tradição), que se faz sentir na música e 
nas artes plásticas, é fruto da concepção de que a forma de raciocinar da 
humanidade adotada durante séculos teria levado a episódios lamentáveis 
como a Segunda Guerra Mundial.

O mesmo desinteresse histórico pôde ser sentido na Linguística:

Na linguística, os estruturalistas já não se preocupavam 
com a história, como faziam Benveniste, Jakobson 
ou mesmo Saussure. Em 1957 surgem os trabalhos 
de Chomsky e o gerativismo descartava tacitamente 
qualquer possibilidade de abordagem histórica dos 
problemas linguísticos. Trata-se de uma época em 
que se quer entender como as línguas funcionam, 
buscam-se algoritmos parecidos com os que a recém-
nascida informática irá desenvolver mais tarde em suas 
linguagens de programação. O século XIX, da história e da 
biologia, havia cedido lugar definitivamente para o século 
da lógica, da matemática e da informática (VIArO, 2013, 
p. IX).

Com a lei 4.024/61, o latim deixou de ser disciplina obrigatória, o que 
veio a reforçar a atitude anti-histórica no âmbito pedagógico. E autores 
como Said Ali, Ernesto Faria, Theodoro henrique Maurer Jr., Serafim da 
Silva Neto e Joaquim Mattoso Câmara Jr., apesar de adotados e estudados 
por autores estrangeiros, foram perdendo espaço em território nacional 
(VIArO, 2013, p. IX-X).

É nesse contexto que a Etimologia perde seu lugar de destaque entre 
as outras ciências:

Questões como etimologia passaram a ser consideradas 
secundárias mesmo depois da década de 1980. A 
formação clássica havia sido relegada, nos cursos de 
Letras, a um segundo plano, ou seja, ao mínimo possível. 
Estruturalistas e gerativistas descreviam e explicavam os 
fenômenos das línguas por elas mesmas ou das intuições 
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de um pretenso “falante ideal” (entenda-se: que não 
conhecesse a história da língua) (VIArO, 2013, p. X).

Ainda de acordo com Viaro (2013, p. X), a postura anti-histórica (e 
também antissemântica) tinha por objetivo defender o território da 
Linguística, uma vez que se temia a acusação de que ela não teria um 
objeto de estudo próprio, podendo fundir-se ou subordinar-se à filosofia, 
à história ou à psicologia.

Como vimos, é nesse cenário que os estudos etimológicos perdem 
parte de seu espaço, o que não deveria condizer com a realidade, por 
ser o conhecimento histórico sobre a língua também fundamental para 
compreendê-la melhor, em sua plenitude. Ciências que se debruçam sobre 
o passado, como a Etimologia, podem vir a ser consideradas obsoletas ou 
anacrônicas, e até mesmo ultrapassadas. Entretanto, é da observação 
do passado, em especial de uma língua, que se pode aprender mais  
sobre sua evolução, podendo-se compreender melhor como chegou  
a seu estágio atual. 

Por essa razão, acreditamos ser possível e não vemos objeções em 
implementar uma abordagem etimológica da língua ainda no ensino 
fundamental e médio, feitas as necessárias adaptações à idade e à 
série dos educandos. Entretanto, é crucial salientar que a abordagem 
ora proposta é extremamente simplificada, desconsiderando algumas 
questões relevantes para os estudos etimológicos (como a pesquisa mais 
acurada para se chegar ao étimo de uma palavra), em virtude do seu 
objetivo didático e, principalmente, do intuito de despertar a curiosidade 
e o interesse dos alunos. Não ignoramos que os estudos etimológicos têm 
se restringido ao universo acadêmico, no entanto levá-los para as salas de 
aula pode representar um enriquecimento para o vocabulário do aluno, 
como acreditamos. 
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A Morfologia e seu âmbito de atuação

A Morfologia se ocupa, dentre outras tarefas, de investigar como as 
palavras são constituídas (a partir dos morfemas) e quais processos são 
acionados para isso. Esse ramo da gramática costuma dividir-se em dois 
campos: o estudo das flexões (a que chamamos morfologia flexional) e 
o estudo da formação das palavras (a que denominamos morfologia 
derivacional ou lexical) (CrYSTAL, 2008, p. 176-177). Além disso, se ocupa 
também da organização das palavras em classes gramaticais.

Segundo henriques (2007, p. XV), 

O termo morfologia tem origem grega e significa estudo 
das formas. As primeiras referências ao seu emprego, 
com esse sentido, nos estudos linguísticos remontam ao 
século XIX. Se tivéssemos de resumir em breves palavras 
de que cuida a morfologia, diríamos que é o ramo da 
gramática que trata da estrutura interna das palavras. 
Seu estudo propicia a análise dos princípios formais 
que fazem dos morfemas a unidade básica da primeira 
articulação da linguagem, isto é, a unidade que é dotada 
de um valor semântico indivisível, tanto no âmbito da 
estrutura como no da formação. 

Seu desenvolvimento se deve em grande parte ao Estruturalismo 
norte-americano, que instituiu o conceito de morfema, menor unidade 
dotada de significado, em oposição ao de fonema, menor unidade não 
dotada de significado (SChWINDT, 2014, p. 111). 

A Morfologia também sofreu uma espécie de abandono, assim como 
a Etimologia, mas apenas no começo dos estudos da linguística gerativo-
transformacional. Enquanto o Estruturalismo a tinha como o objeto de 
seus estudos, ocupando um lugar de destaque, a linguística gerativo-
transformacional enfatizou a fonologia e a sintaxe (rOChA, 1998, p. 23-
24). rocha (1998, p. 23-24) esclarece: 
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Se consultarmos qualquer gramática da língua portuguesa, 
como a de CUNhA & CINTrA (1989), BEChArA (1972) 
ou CEGALLA (1979), veremos que todas elas dedicam 
um capítulo especial ao estudo da morfologia. Isso se 
dá com as chamadas gramáticas normativas. No âmbito 
da linguística geral, ou seja, no que se refere ao estudo 
científico da linguagem, a morfologia tem tido dias de 
glória e dias de abandono. Como veremos ainda nesta 
introdução, a morfologia foi o centro das preocupações 
da gramática estrutural, tendo aí alcançado um progresso 
notável. Já na linguística gerativo-transformacional, a 
morfologia ficou “perdida em algum lugar”, como afirma 
ArONOFF (1976:4) [...].

Segundo Schwindt (2014, p. 112-113), o Gerativismo não se preocupou 
em estudar sistemas linguísticos particulares e sim as propriedades 
universais que explicam a capacidade do falante de construir estruturas 
complexas a partir de um input relativamente restrito. Em virtude de 
permitir que estruturas menores se combinassem formando estruturas 
maiores infinitamente (a recursividade), a sintaxe ocupou lugar de 
destaque, chegando a confundir-se gramática com sintaxe. Portanto, o 
processo morfológico deveria ser explicado sintática ou fonologicamente. 
A partir da hipótese lexicalista, proposta por Chomsky, em que “discute a 
necessidade de um componente morfológico, combinado ao léxico, para 
dar conta de formações derivadas que não refletiam necessariamente 
processos de ordem sintática” (SChWINDT, 2014, p. 113), surge a 
morfologia gerativa (também conhecida como morfologia lexical), cujo 
objeto de interesse passa a ser a palavra em detrimento do morfema. 
Não se deve pensar que os gerativistas desconsideravam sua existência, 
mas o viam associado a processos que garantiriam a boa formação de 
palavras, enquanto os estruturalistas se preocupavam em descrever o 
arranjo sintagmático dos morfemas, sem considerar regras ou processos 
(SChWINDT, 2014, p. 111; 113).
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Contribuições da Etimologia e da Morfologia ao ensino de Língua 
Portuguesa: sugestões de aplicação didática

Está reservado ao último ano do ensino fundamental (9o ano), o que 
se pode comprovar pelo exame de livros didáticos de Língua Portuguesa, 
o estudo dos elementos mórficos e dos processos de formação de 
palavras. É nesse momento que o aluno passa a tomar conhecimento 
mais efetivamente de termos como raiz, radical, prefixo e sufixo. Cumpre 
ressaltar que o aluno já pode ter ouvido e, muito provavelmente, já 
ouviu esses termos, no entanto é só no 9o ano que vai aprender mais 
detalhadamente do que se trata. Fala-se também de radicais gregos, latinos 
e oriundos de outras línguas (que não o grego e o latim) que contribuíram 
para a formação do léxico do português. É nesse contexto que surge a 
contribuição da Morfologia e, por que não, da Etimologia.

Passamos a apresentar uma sugestão de aplicação didática de 
conteúdos relacionados à Morfologia e à Etimologia, a partir de um relato 
de atividade que está sendo realizada com alunos do 9o ano do ensino 
fundamental de uma escola municipal do rio de Janeiro.

Com a proximidade das Olimpíadas de 2016, a serem sediadas na cidade 
do rio de Janeiro, identificou-se a possibilidade de se abordar a influência 
do idioma grego na formação do léxico da língua portuguesa, começando a 
partir desse tópico uma abordagem morfológica e etimológica do assunto.

O trabalho foi iniciado com a pesquisa sobre a origem dos nomes 
próprios dos alunos. A cada um foi pedido que pesquisasse a origem do seu 
próprio nome (identificar de que língua era proveniente) e seu respectivo 
significado. Atualmente, com o auxilio da internet, os alunos podem realizar 
essa pesquisa em sites, como o Dicionário de Nomes Próprios (http://www.
dicionariodenomesproprios.com.br/), ou em dicionários de significados 
dos nomes, muitas vezes encontrados em bancas de jornais e livrarias. A 
pesquisa na internet possibilita diminuir a distância entre o passado e o 
presente, uma vez que permite ao aluno, imerso em um mundo digital 
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e utilizando as ferramentas tecnológicas atuais, descobrir um pouco do 
passado de sua língua. Um passado que pode esclarecer muito sobre o 
estágio atual de seu próprio idioma. 

A seguir, foi solicitado aos alunos que escrevessem o próprio nome 
em uma folha de papel sulfite e o enfeitassem de acordo com o seu 
significado. Poderiam “brincar” com o formato das letras e com as cores, 
além de fazerem desenhos para enfeitá-lo. Essa atividade foi muito 
interessante, pois muitos alunos ainda não haviam atentado para o fato de 
que seu nome, como qualquer outra palavra da língua, tinha uma origem 
e um significado; serviu também como uma atividade inicial, lúdica, a 
fim de despertar o interesse dos alunos para o tema. Apresentamos, a 
seguir, alguns trabalhos confeccionados pelos alunos de duas turmas de 9o 
ano. Note-se ainda a relação icônica ou indicial que os alunos procuraram 
estabelecer entre as letras e o significado de seus nomes (as letras sorrindo 
para indicar alegria; as chamas acesas para indicar a resplandecência; o uso 
das cores verde e vermelho e de enfeites de Natal para indicar “nascido 
no Natal”; os esparadrapos para indicar “curada por Deus”; a garrafa e 
as taças de vinho indicando metonimicamente o seu conteúdo; a letra g 
representando uma pérola por sua forma arredondada).

Figuras 1 e 2 – Trabalhos realizados por alunos do 9o ano do EF
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Figuras 3 e 4 – Trabalhos realizados por alunos do 9o ano do EF

Figuras 5 e 6 – Trabalhos realizados por alunos do 9o ano do EF

Nessa etapa, não nos preocupamos muito em identificar os radicais 
dos nomes próprios, mas enfatizamos o seu significado e a língua de 
origem, por ser uma atividade inicial e por nem sempre a identificação 
do radical ser possível de ser realizada. Segundo VIArO (2013, p. 167), 
como muitos nomes próprios foram inventados e nem sempre se pode 
acompanhar seu trajeto, fazer etimologia de nomes próprios é uma tarefa 
nem sempre fácil. O estudioso lembra ainda que, mesmo nos casos de 
nomes tradicionais, pode-se descobrir sua etimologia, mas seu significado 
permanecer obscuro.

Em seguida, apresentamos aos alunos um breve panorama da 
contribuição da cultura grega ao nosso idioma. Começamos conversando 
sobre a origem da língua portuguesa: uma língua neolatina, que foi 
recebendo contribuições de outros idiomas, conforme ocorria o contato 
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com outros povos, ao longo de sua formação (influência do árabe, tupi, 
línguas africanas, entre outras). A essa altura, os alunos já haviam estudado 
os elementos mórficos que compõem as palavras (radical, afixos, vogal 
temática, desinências, por exemplo). Portanto, foi possível apresentar-lhes 
os prefixos e sufixos de origem grega, além dos radicais de mesma origem. 
Sobre a herança grega, esclarece Viaro (2013, p.115) que 

Não só de palavras latinas se forma o léxico do português. 
Se dizemos que o português é uma língua românica, 
isto é, vinda do latim, isso não se deve ao léxico, mas à 
sua estrutura interna, como já dito. O elemento grego 
nas palavras eruditas é bastante grande e, por isso, nos 
deteremos nesse assunto em dois capítulos: um dedicado 
aos afixos e o outro às raízes. 

A respeito das raízes gregas, Viaro (2013, p. 121) salienta que, apesar 
de encontrarmos no português um número expressivo de palavras cultas 
originárias do grego, essas raízes apresentam menor produtividade que 
as latinas. Quantidade considerável (“a grande maioria”, segundo o autor) 
delas não foi formada diretamente no português, mas no latim medieval, 
no francês ou no inglês, sendo posteriormente adaptadas ao português. 

A segunda atividade realizada foi o jogo dos radicais gregos, que, à 
semelhança de um jogo da memória, possibilita que os alunos formem 
palavras empregando dois ou mais radicais gregos escritos em cartões. 
O aluno sorteia uma pergunta, como “Que palavra significa ‘estudo da 
vida’?”, e deve respondê-la juntando os cartões em que estão escritos 
os radicais bio- e -logia. Essa atividade permite ao aluno exercitar a sua 
habilidade de formar palavras e perceber a possibilidade de o mesmo 
radical integrar várias delas (o elemento -logia também está presente 
em arqueologia, astrologia, meteorologia, mitologia, oftalmologia). Foi 
possível também iniciar uma discussão sobre como, com a passagem do 
tempo, os falantes podem perder a consciência do significado etimológico 
de algumas palavras, como ocorre em caligrafia, que literalmente significa 
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“bela letra”, e empregar a palavra em expressões redundantes (como 
caligrafia bonita) ou contraditórias (caligrafia horrível) (cf. MONTEIrO, 
1991, p. 31). Bechara (1999, p. 373) se refere a casos iguais a esse como 
sendo de “esquecimento etimológico”. 

Figura 7 – Jogo dos radicais gregos

Em seguida, exibimos o filme casamento grego (my big fat greek 
wedding, 2002), em que o pai da personagem principal, um imigrante 
grego que vive há muitos anos nos Estados Unidos, acredita que todas as 
palavras provêm do grego. Apesar de seu nacionalismo exagerado (incluindo 
sua crença na origem grega de todas as palavras, chegando a inventar 
uma explicação etimológica falsa para uma delas), o comportamento do 
personagem serve de mote para uma discussão com os alunos sobre a 
influência da língua grega na formação do vocabulário de várias línguas, além 
de levá-los a refletir sobre o cuidado em se evitar as etimologias fantasiosas.

A terceira atividade proposta foi a pesquisa, em jornais, revistas 
e encartes de propagandas, de palavras de origem grega. Os alunos 



sumário

41Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

deveriam recortar e colar palavras originárias da língua grega em uma 
cartolina, formando um painel com o que encontraram. Tal pesquisa se 
destinou a mostrar como a influência grega faz parte do cotidiano das 
pessoas a ponto de figurar em jornais e revistas. Os alunos também 
formularam hipóteses sobre palavras que não continham os radicais 
gregos previamente estudados, as quais comprovavam ou não com o 
auxílio de um dicionário etimológico (CUNhA, 2007). Outra obra que pode 
auxiliar o professor é De onde vêm as palavras: origens e curiosidades da 
língua portuguesa, de Deonísio da Silva (2014), que apresenta a origem, 
o significado e curiosidades acerca de uma lista de palavras. Apesar de 
nosso objetivo não ser uma análise etimológica aprofundada, a consulta 
a obras de referência impede a transmissão de etimologias fantasiosas, o 
que deve ser evitado.

A quarta atividade proposta foi a criação das árvores de palavras. 
Tomando por modelo uma árvore genealógica, os alunos deveriam 
completar a árvore com palavras compostas ou derivadas de um radical 
grego previamente estabelecido. Por exemplo, o radical grego hidro- 
aparece na formação de palavras derivadas como hidrante, hidratante, 
hidratar, desidratar, e palavras compostas como hidroginástica, hidroavião, 
hidrômetro, dentre outras. Nesse momento, podem ser apresentados aos 
alunos os dois principais processos de formação de palavras, a derivação e 
a composição, estabelecendo-se a diferença entre eles. Outra questão que 
pode ser discutida com os alunos, em relação aos processos de formação, 
é a da recomposição (MONTEIrO, 1991, p. 170), um processo relacionado 
à composição, em que uma parte do composto passa a valer pelo todo, 
ligando-se em seguida a outra base, gerando uma nova composição, 
como ocorre em fotografia, composto de dois elementos gregos, em que 
o primeiro (foto) passa a valer pelo todo e depois vem a integrar novas 
composições (fotonovela, fotomontagem, fotojornalismo). 
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Figuras 8 e 9 – Árvore das palavras (radicais gregos -logia e auto-)

Acreditamos que o conhecimento de palavras formadas a partir de 
radicais gregos auxilia não somente na leitura dos textos relacionados 
às aulas de Língua Portuguesa como também na dos textos de outras 
disciplinas (matemática, geografia, ciências), cujo vocabulário está repleto 
de palavras oriundas do grego (aritmética, geometria, trigonometria, 
polígonos; topografia, hidrografia, atmosfera, biosfera; fotossíntese, 
microbiologia, zoologia, citologia). Permite também ao aluno reconhecer 
relações semânticas nem sempre explícitas entre as palavras, por 
desconhecer sua origem, como a que ocorre em potável (diz-se da água 
que pode ser consumida, bebida), do latim potare, que significa “beber”. 
Informações como essa auxiliam na tarefa de despertar a “curiosidade 
linguística” dos alunos, além de aumentar-lhes o vocabulário. Nunca é 
demais lembrar que o conhecimento etimológico também pode explicar 
a ortografia de algumas palavras. Viaro (2013, p. 4) também salienta os 
benefícios de uma abordagem etimológica:

Observe que o conhecimento das raízes restabelece a 
transparência na formação de palavras. Explica, portanto, 
vocábulos que, muitas vezes, não parecem inter-
relacionados ou que, no mínimo, pareciam distantes. 
[...] Dizendo de outra forma: as técnicas de etimologia 
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ampliam o vocabulário passivo de quem as domina, 
sem falar que esse conhecimento auxilia problemas de 
ortografia [...].

Considerações finais

Esperamos ter demonstrado, mesmo que sucintamente, como 
a Etimologia e a Morfologia podem ser abordadas, feitas as devidas 
adaptações didáticas à idade e ao nível de escolaridade dos alunos, a fim 
de despertar o interesse e a “curiosidade linguística” dos estudantes. 
Acreditamos que essas atividades estimulem os educandos a terem sempre 
uma postura investigativa sobre a própria língua, além de despertar-lhes o 
prazer em descobrir a origem etimológica de uma palavra. Quantos alunos 
não se surpreendem quando descobrem que “saber algo de cor” está 
relacionado a “saber de coração”?

Além disso, as noções de Etimologia e de Morfologia se complementam, 
o que só vem a enriquecer o trabalho realizado. Outros benefícios que 
podem ser apontados são o enriquecimento do vocabulário dos alunos 
e a resolução de dúvidas de ortografia, o que os auxiliará na leitura e na 
produção de textos, permitindo que se tornem leitores e produtores de 
textos mais proficientes. 
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O TRATAMENTO DA ORDEM SINTÁTICA COM VERBOS 
INACUSATIVOS NO PORTUGUÊS

Humberto Soares da Silva (UFRJ) 
Shélida da Silva dos Santos (UFRJ) 

Thainá Santanna Felix (UFRJ)

Introdução

Este trabalho é fruto das inquietações não só dos autores deste artigo, 
mas da maioria dos estudantes que pensam sobre a questão da transitividade 
desde o ensino básico, especialmente quando se trata dos verbos intransitivos. 
Esses verbos causam grande confusão na classificação, na escola, pois os 
verbos são analisados intuitivamente como transitivos, uma vez que as 
definições apresentadas pelos materiais didáticos não são suficientes.

Para os estudantes de Letras que se interessam e se inquietam pelo 
assunto, é um grande alívio quando, na graduação, é apresentado o 
conceito de verbos inacusativos. Assim, não são descartadas as intuições 
sobre o comportamento de alguns verbos chamados de intransitivos e a 
discordância com a existência de uma lista fechada de classificação verbal.

É ensinado no ensino fundamental que existem verbos que exigem 
complemento, os chamados transitivos, e verbos que pedem sujeito e não 
pedem complemento, os chamados intransitivos, incluindo os verbos que 
não selecionam argumento algum, os que exprimem fenômenos da natureza. 
Porém, dentro do grupo dos intransitivos, há verbos que selecionam um 
argumento interno, mas que é sintaticamente considerado sujeito.

Considerando o fato da pouca reflexão em relação aos verbos 
intransitivos, que faz com que o aluno procure uma lista de verbos, 
nosso texto objetiva incitar a análise da transitividade verbal com esses 
verbos. A intuição dos alunos como falantes nativos deve ser priorizada e  
pensada como algo pertinente para o uso das estruturas verbais e 
julgamentos das mesmas.
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Neste artigo abordaremos (a) o conceito de transitividade de acordo 
com a gramática de Cunha e Cintra (2008), usada como ponto de partida, 
pois observamos que o conceito de transitividade apresentado é o mesmo 
ensinado nas escolas; (b) o conceito de inacusatividade, diferenciado 
do conceito de intransitividade; com base nisso, vamos (c) apresentar 
os resultados de pesquisas científicas; e, por fim, (d) vamos propor uma 
recategorização da transitividade verbal.

Transitividade segundo Cunha e Cintra (2008)

Cunha e Cintra (2008) trazem em sua gramática o conceito de 
transitividade dividido em dois grupos: os que pedem complemento, 
chamados de transitivos, e os que não pedem complemento, chamados 
de intransitivos. Em relação ao primeiro grupo, há uma subdivisão entre 
transitivos diretos, transitivos indiretos e transitivos diretos e indiretos. 

(1) a. Vou ver o doente. (CUNhA; CINTrA, 2008)

b. Ela invejava os homens. (CUNhA; CINTrA, 2008)

(2) a. Da janela das cozinhas, as mulheres assistiam à 
cena. (CUNhA; CINTrA, 2008)

b. Perdoem ao pobre tolo. (CUNhA; CINTrA, 2008)

(3) a. O sucesso do seu gesto não deu paz ao Lomba. 
(CUNhA; CINTrA, 2008)

b. Apenas lhe aconselho prudência. (CUNhA; CINTrA, 
2008)

(4) Sobe a névoa... A sombra desce... (CUNhA; CINTrA, 
2008)

Os verbos transitivos diretos são aqueles que o complemento aparece 
sem a regência de uma preposição, como pode ser observado em (1a, 1b). 
Os verbos transitivos indiretos são aqueles que a ação expressa pelo verbo 
transita para o seu complemento por meio de uma preposição, como 
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em (2a, 2b). Em (3a, 3b) é ilustrado os verbos que são simultaneamente 
transitivos diretos e indiretos, pois selecionam um complemento ligado 
diretamente ao verbo, sem preposição, e o outro indiretamente, regido 
por preposição. Os verbos intransitivos são classificados como o grupo 
verbal que a ação está integralmente contida no verbo e que, por isso, 
não precisa de um complemento para ajudar a expressar o sentido, como 
exemplificado em (4).

De acordo com o que os estudos científicos apontam, os verbos 
destacados na frase em (4) – “subir” e “descer” – não podem ser 
considerados intransitivos, pois selecionam um complemento que 
é classificado como sujeito sintático. Esses verbos são chamados de 
inacusativos.

Na seção seguinte explicaremos o conceito de inacusatividade e a 
diferença entre este e o conceito de intransitividade. Para isso, exploraremos 
melhor o exemplo (4) e explicaremos o motivo da classificação dos verbos 
neste exemplo não caber como intransitivos. 

Inacusatividade X Intransitividade

Os verbos intransitivos e inacusativos têm em comum a questão da 
monoargumentalidade, pois ambos selecionam um argumento, como 
pode ser notado nos exemplos abaixo:

(5) O João deitou.

(6) Chegou o pacote.

No entanto, no que se refere as suas diferenças, os verbos intransitivos 
selecionam um argumento externo, como pode ser notado em (5), e os 
verbos inacusativos selecionam um argumento interno, ilustrado em (6).  
Para entendermos o que significa cada um desses verbos, precisamos 
entender o que são argumento externo e argumento interno. 
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Os argumentos externos são selecionados à esquerda do verbo 
predicador, como é possível obsevar no exemplo (5), e os argumentos 
internos são selecionados à direita, como em (6). Além dessa distinção de 
ordem sintática, estes argumentos recebem diferentes papéis temáticos 
relacionados ao evento retratado pela oração. O argumento externo, por 
exemplo, pode receber papel temático de agente, como “O João” em (7a), 
ou experienciador, como “Joana” em (7b). Já o argumento interno costuma 
ter papel semântico de tema, como “o pacote” e “o doce” em (8).

(7) a. O João deitou.

b. Joana adorou o doce.

(8) a. Chegou o pacote.

b. Joana adorou o doce.

Dito isso, voltemos ao exemplo (4), representado em (9), e observemos 
também o exemplo (10). Ambas as orações são construídas com verbos 
monoargumentais e por isso são consideradas pela tradição gramatical 
como orações regidas por verbos intransitivos. O único argumento 
selecionado tem função sintática de sujeito e isso acontece devido a esses 
constituintes possuírem Caso nominativo, atribuído pela flexão verbal.

(9) a. Sobe a névoa... A sombra desce... 
(CUNhA; CINTrA, 2008)

(10) b. A Fabiana trabalhou.

Porém, em (10), o argumento de “trabalhou” é sujeito sintático com 
papel temático de agente, isto é, representa uma entidade que pratica 
a ação de trabalhar. Já os argumentos de “sobe” e “desce”, em (4), não 
possuem traço semântico de agente e isso acontece porque esses verbos 
selecionam um argumento interno e não um argumento externo. Os 
argumentos “a névoa” e “a sombra” são sujeitos sintáticos que recebem 
papel temático de tema.
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Além dessas diferenças semânticas, é possível notar diferenças 
sintáticas. A primeira delas está relacionada com a posição do argumento 
selecionado.  O verbo intransitivo seleciona um argumento externo à 
esquerda, como pode ser notado no exemplo (12a). Porém, quando o 
argumento é posposto, a sentença fica agramatical, como em (12b). Já 
em (11a, 11b), o argumento permite a mobilidade dentro da sentença. 
Isso prova que, apesar desses verbos possuírem um sujeito sintático, não 
selecionam os mesmos tipos de argumentos.

(11) a. A névoa sobe.

b. Sobe a névoa.

(12) a. A Fabiana trabalhou.

b. *Trabalhou a Fabiana.

Com isso, é possível observar que os verbos considerados intransitivos 
pelas gramáticas tradicionais, na verdade, podem ser divididos em dois 
grupos, com comportamentos sintáticos diferentes: os intransitivos 
propriamente ditos, que são classificados assim por não exigirem 
complemento, e os verbos inacusativos que são aqueles que selecionam 
um argumento interno, que terá função sujeito e entrará em relação de 
concordância com o verbo.

Outra diferença entre esses verbos é a possibilidade de fazer uma 
oração reduzida de particípio absoluto com sentenças compostas por 
verbos inacusativos, com uma sistemática temporal:

(13) a. Subida a névoa, foi possível olhar o 
campo.

b. *Trabalhada a Fabiana, fomos ao cinema.

Em (13a), a sentença expressa a ideia de que só depois que a 
névoa saiu que foi possível observar a paisagem. O verbo “subir” é 
inacusativo. Em (13b), já não é possível depreender significado, pois o verbo 
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“trabalhar” é intransitivo propriamente dito. A oração ficaria gramatical se  
fosse transformada em, por exemplo, “Quando a Fabiana terminar o 
trabalho, sairemos.”.

Por fim, a última diferença aqui listada entre esses verbos, também 
de ordem semântica, é no que se refere ao traço de animacidade do 
argumento selecionado. O argumento de um verbo intransitivo, por 
ser agente, tem obrigatoriamente o traço [+ animado], como em (14b). 
Sendo agramatical, no entanto, o exemplo (14 a), pois nesse caso o verbo 
intransitivo tem um argumento externo inanimado. Os exemplos seguintes, 
(15a) e (15b), mostram que, nos verbos inacusativos, não há uma restrição 
de animacidade para o argumento desse verbo, ou seja, tanto pode ser [+ 
animado] como [- animado]. 

(14) a. *A névoa trabalha. [- agente] [- 
animado]

b. Fabiana trabalha. [+ agente] [+ animado]

(15) a. A névoa sobe. [- agente] [- animado]

b. A Fabiana sobe. [- agente] [+ animado]

Embora os inacusativos selecionem um complemento – argumento 
interno – que funciona como sujeito sintático, esse mesmo argumento 
não funciona como objeto direto, como pode ser observado nos exemplos 
abaixo:

(16) a. Ela sobe.

b. *Sobe-a.

(17) a. Ela trabalhou.

b. *Trabalhou-a.

Em (16a), o argumento do verbo inacusativo pode ser transformado 
em pronome pessoal reto Ela, como acontece em (17a), com o verbo 
intransitivo. Entretanto, quando o argumento é transformado em clítico, 
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as sentenças (16b) e (17b) ficam agramaticais. Essa é mais uma prova de 
que o argumento dos verbos inacusativos são sujeitos sintáticos e reforça 
a teoria (BUrZIO, 1986 apud MIOTO, SILVA; LOPES, 2013) de que o verbo 
inacusativo não pode atribuir caso acusativo ao seu argumento interno.

A seguir mostraremos algumas pesquisas cientificas sobre os verbos 
inacusativos e seus resultados.

Algumas pesquisas científicas

 Nesta seção serão expostos os resultados de pesquisas científicas que 
investigam a posição do argumento em relação aos verbos inacusativos 
tanto em uma visão diacrônica quanto em uma visão sincrônica no PB.

Posição do sujeito de inacusativos: diacronia

Em Santos (2008) e Santos e Soares da Silva (2012), há uma investigação 
em relação à ordem do argumento com os verbos inacusativos. Ambas 
adotam a Teoria Gerativista (ChOMSKY, 1981) em casamento com o caráter 
sociolinguístico investigativo (WEINrEICh; LABOV; hErZOG, 2006 [1989]). 
As pesquisas foram feitas a partir de dados extraídos de peças de teatro 
de cunho popular, escritas ao longo dos séculos XIX e XX e separados em 
sete períodos temporais. Foram escolhidas peças de cunho popular, pois 
acredita-se que é mais próximo da fala.

Santos e Soares da Silva (2012) notaram diferenças de comportamento 
entre os verbos inacusativos, a partir dos grupos semânticos separados 
em Santos (2008), em relação ao argumento posposto, como pode ser 
observado no gráfico abaixo.
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FIGUrA 1

Gráfico 1 – Frequência de sujeitos pospostos ao verbo inacusativo: estudo 
diacrônico (SANTOS; SOArES DA SILVA, 2012)

De acordo com o gráfico, é possível observar que quando todos os 
verbos inacusativos foram analisados juntos, sem a separação por grupos 
semânticos, a frequência de sujeitos pospostos foi indicada como estável, 
em torno de 50% ao longo do tempo. Isso porque não há nenhuma curva 
ascendente ou descendente que indique uma mudança em relação à 
posposição do argumento. Logo, a produtividade de sujeitos pospostos e 
antepostos pode ser entendida como equilibrada.

Todavia, quando os grupos verbais são analisados separadamente 
por categorias semânticas, o grupo composto pelos verbos “morrer”, 
“nascer” e “envelhecer”, diferentemente dos outros grupos, apresentou 
uma linha descendente ao longo do tempo. No período I, o grupo de 
verbos, representado pela linha vermelha no gráfico, começa com 50% 
de posposição do argumento. E essa porcentagem oscila em trono desse 
valor até o terceiro período. No último período, que vai dos anos 1986 
a 2000, a ocorrência de posposição do argumento chega a 0%, ou seja, 
todos os argumentos desta fase eram antepostos. 
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Posição do sujeito de inacusativos: sincronia

Em uma análise sincrônica da posição do argumento com os verbos 
inacusativos com dados de 2006 do Projeto Concordância UFrJ, foram 
notadas semelhanças com os resultados da análise diacrônica dos estudos 
citados acima. Vejamos os gráficos abaixo:

FIGUrA 2

Gráfico 2 – Frequência de sujeitos antepostos e pospostos ao verbo 
inacusativo

No gráfico acima, estão representados a porcentagem da ordem dos 
argumentos dos verbos inacusativos. Em 41% dos casos, o sujeito está 
anteposto e em 59%, posposto. Assim, é possível notar uma estabilidade 
quanto a posição do argumento no discurso falado, o que coincide com os 
resultados da análise diacrônica em peças teatrais.

A partir desses dados, os verbos inacusativos foram separados em 
categorias semânticas e o grupo composto pelos verbos “morrer” e “nascer” 
apresentou um indício de mudança em relação a posição do argumento.
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FIGUrA 3

Gráfico 3 – Frequência de sujeitos antepostos e pospostos com os verbos 
morrer e nascer

No gráfico 3 é possível notar que há uma preferência pela anteposição 
para o grupo de verbos “morrer” e “nascer”, chegando a 93% de 
ocorrência, como ilustrado nos exemplos em (12). Já a frequência de 
posposição encontrada foi de 7%, como em (13). Esses resultados, mais 
uma vez, concordam com os resultadosda diacronia. Isso é um indício de 
que a mudança pela qual o PB está passando – em relação a anteposição 
do sujeito (cf. DUArTE 1993, 1995).

(12) a. porque eles nasceram... talvez em família bem 
situada financeiramente.

b. assim eu chorei acho que dois meses assim quando ele 
morreu porque eu era muito fã dele cara.

(13) muito raro morrer um inocente por tiro lá...
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Recategorização da transitividade verbal – considerações finais

Logo, é possível observar que o conceito de intransitividade não 
abarca todas as especificidades dos verbos que são caracterizados 
como intransitivos. Acreditamos e defendemos que a identificação das 
diferenças entre os verbos intransitivos e inacusativos devem ser ensinadas 
na escola. É claro que o conceito de inacusativo requer conhecimentos 
que só adquirimos em uma graduação de Letras, como a Teoria do Caso. 
No entanto, julgamos possível sinalar essas diferenças sem utilizar a 
nomenclatura “inacusativo”. 

Observamos que transitividade e intransitividade verbal é um assunto 
de difícil compreensão por parte dos alunos e que, muitos deles, recorrem 
a listas de verbos para decorar que “tal verbo tem tal transitividade”. Por 
isso, defendemos que essas diferenças sejam mostradas e que haja uma 
reflexão sobre um mesmo verbo em diferentes contextos, por exemplo, 
a fim de acabar com a decoreba e com o desconforto de “esse verbo é 
intransitivo e pronto”, que foi o que estimulou nosso trabalho. 
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O ENSINO DA GRAMÁTICA E O TEXTO NA ESCOLA
Alessandro Erivelton Souza (PROFLETRAS/UFRRJ)

introdução

De todas as evidências que atestam a pouca eficácia da metodologia 
de ensino adotada pela escola para a formação de leitores e escritores 
proficientes, pode-se destacar o fraco desempenho dos estudantes 
brasileiros nas avaliações nacionais e internacionais às quais são submetidos.

Apenas a título de exemplificação, basta citar que, na edição do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) realizada em 2014, além de resultados 
pouco expressivos na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 
mais de meio milhão de candidatos participantes obtiveram nota zero na 
avaliação de produção de texto.

Se a capacidade de redigir do aluno brasileiro está aquém do esperado, 
o cenário não é muito diferente quando se veem os resultados das avaliações 
de compreensão leitora. Para compreendermos melhor a dimensão do 
problema, basta citarmos que na primeira edição do Programa Nacional de 
Avaliação de Estudantes (PISA, na sigla em inglês), ocorrida em 2000, o Brasil 
já figurava na última colocação entre os países participantes. 

Segundo os resultados desse primeiro exame, mais da metade dos 
alunos brasileiros – com de 15 anos de idade – foram classificados como 
analfabetos funcionais. Na última edição do PISA ocorrida em 2012, o Brasil 
continua em situação preocupante, ocupando as dez últimas posições 
entre os 65 países avaliados em todas as áreas do conhecimento avaliadas. 

Mais de uma década depois, pouco mudou na capacidade de 
compreensão leitora dos alunos. Para compreendermos um pouco melhor 
os resultados da última edição do exame, ressaltamos que a avaliação de 
compreensão leitora dos estudantes brasileiros indicou que quase metade 
dos participantes do exame obteve apenas nível um em leitura, em uma 
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escala que varia em seis níveis. Isso significa que, segundo os parâmetros 
da avaliação, esses alunos não foram capazes, dentre outras coisas, de 
realizar deduções simples ou relações entre as partes do texto.

Todas essas deficiências demonstradas pelos estudantes em 
compreender aquilo que leem, fizeram com que o país atingisse apenas 
410 pontos em proficiência leitora, muito atrás de países pouco expressivos 
no cenário internacional, como Vietnam (508 pontos), Liechtenstein (516 
pontos) e Cingapura (542 pontos).

Está é uma questão que realmente merece uma profunda reflexão: 
por que o aluno brasileiro concluinte da Educação Básica, após passar mais 
de uma década na escola, tem demonstrado ainda tantas dificuldades em 
ler e escrever?

Como (não) se deve ensinar gramática

Dentre os fatores que têm contribuído para o fracasso da escola na 
formação de leitores, destacamos que a instituição escolar tem insistido 
na realização de atividades nas quais se valorizam alguns aspectos pontuais 
relacionados à memorização por parte do aluno da nomenclatura gramatical.

Apesar de encontrarmos a forte presença do texto nas aulas 
destinadas ao ensino de língua materna, os mesmos são frequentemente 
usados apenas como “repositório” de frases, servindo na verdade como 
pretexto para análise de conceitos gramaticais.

Diante dessa constatação, talvez a primeira medida a ser adotada 
pela instituição escolar para que alcance êxito no processo de formação 
de leitores críticos e reflexivos seja compreender que: “O texto não é 
pretexto para nada. Ou melhor, não deve ser. Um texto existe apenas na 
medida em que se constitui ponto de encontro entre dois sujeitos: o que o 
escreve e o que o lê” (LAJOLO, 1986, p. 52).
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Servindo-se do texto apenas para exemplificar tais conceitos, transmite-
se inconscientemente aos alunos, como alertam Fiorin e Savioli (2010), a 
falsa ideia de que o texto nada mais é do que um grande aglomerado de 
frases que ali está posto para que seja utilizado pelo professor. 

E o que nos parece ainda mais preocupante: não é só o objeto de 
estudo que está inadequado à formação de cidadãos-leitores, mas a 
própria metodologia de ensino utilizada pela escola não tem apresentado 
resultados minimamente satisfatórios.

Acerca dessa equivocada estratégia de ensino – se é que podemos 
chamar assim –voltada para a classificação ou catalogação mecânica de 
elementos da língua, nos parece interessante salientar que: “O aluno de 
terceiro ano primário já está estudando as classes de palavras e a análise 
sintática – e não sabe. Ao chegar ao terceiro colegial, continua estudando 
a análise sintática e as classes de palavras – e continua não sabendo” 
(PErINI, 2002, p. 48).

Quando ainda é possível identificar uma tentativa de promover a 
integração do texto ao que com propriedade foi definido como “formas 
múltiplas e complicadas da Gramática” (SChOPENhAUEr, 2009, p. 149), 
essa ocorre através da extração aleatória de fragmentos do texto que 
serão utilizados para exemplificar alguns conceitos gramaticais específicos. 

Deve estar bastante claro que, quando o leitor volta seu olhar para o texto 
apenas em busca de elementos gramaticais, não temos de fato o processo 
cognitivo de leitura. Isso significa que, ainda que aparentemente tenha um 
texto como plano de fundo, uma aula de língua materna que segue essa linha 
de texto-pretexto não contribui de fato para a formação de leitores.

Além de seu uso para exemplificação de conceitos gramaticais, é 
muito comum que o texto também seja usado na escola como um grande 
“repertório de frases” pronto para servir aos exercícios de fixação do 
conteúdo anteriormente estudado. 
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reféns da concepção de que a gramática é que constitui o 
objeto ou foco principal do estudo da língua, as atividades 
a partir do texto têm servido, principalmente, para 
exemplificar o uso de determinada categoria morfológica 
ou de identificar a ocorrência dessas categorias, como 
tem sido sobejamente mostrado em tantos trabalhos 
sobre o ensino da língua. (ANTUNES, 2010, p. 22).

Tais exercícios visam apenas à pronta aplicação dos elementos 
gramaticais abordados, conferindo ao estudo da Gramática uma autonomia 
surreal em relação ao texto, evidenciando assim o caráter meramente 
artificial dessa suposta proposta de integração existente entre a análise 
textual e o ensino gramatical.

É necessário que se compreenda que o aperfeiçoamento da 
compreensão leitora – e o mesmo se pode afirmar em relação às práticas de 
produção de textos – não possui qualquer relação com a capacidade do aluno 
de classificar elementos gramaticais. Ou seja, o fato de a criança reconhecer 
ou desconhecer a nomenclatura dos elementos componentes de um texto 
não a torna mais ou menos capaz de ler e redigir com proficiência.

Parece bastante interessante o posicionamento apresentado pelos 
autores em texto publicado na obra Mas o que é mesmo “gramática”?; 
após refletirem sobre o ensino gramatical nas aulas de língua materna nas 
escolas brasileiras, concluem que: 

De um modo geral, no cotidiano escolar, o olhar para 
a língua, de modo a refletir sobre sua estruturação, 
transformou-se em uma tarefa meramente 
classificatória. Dadas umas tantas categorias (como 
nome, verbo, artigo, oração, oração subordinada 
adjetiva...) e umas tantas funções (sujeito, objeto direto, 
predicativo, oração principal), definidas de um modo ou 
de outro, as questões propostas aos alunos procuram 
quase sempre levá-los a etiquetar, com essas noções, 
algumas expressões e fragmentos de texto. (FrANChI; 
NEGrÃO; MÜLLEr, 2006, p. 126).
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Vamos procurar exemplificar essa situação de forma tal que se torne 
um pouco mais fácil de compreender como isso ocorre na prática escolar. 
Quando um professor de língua materna solicita que o aluno retire do 
texto lido algumas frases cujos verbos estejam conjugados no presente 
do indicativo, temos uma demonstração dessa desconsideração do texto 
como unidade de significância global.

ressalte-se que, quando a proposta didática de trabalho apresentada 
pelo professor está baseada na extração de fragmentos do texto com 
fins de fixação do conteúdo gramatical que está sendo estudado, acaba 
se deixando de levar em consideração elementos importantes para a 
interpretação, como as características de cada gênero textual ou mesmo o 
propósito comunicativo do próprio texto.

O presente trabalho não sugere que o texto de um modo geral não 
possa ser utilizado para a apresentação de elementos gramaticais. Isso 
pode acontecer durante a aula, mas com o máximo de naturalidade e sem 
esquecer o principal: os aspectos semânticos do texto fazem com que ele 
se constitua em uma unidade de significação global. 

É necessário que a escola assuma a responsabilidade, sobretudo nas 
aulas destinadas ao ensino de língua materna, de conduzir da melhor 
maneira possível o processo de amadurecimento linguístico de seu 
aluno, levando-o à “apreensão dos mecanismos gramaticais da língua 
construidores dos sentidos, dos valores e dos efeitos obtidos” (NEVES, 
2012, p. 18).

Logo, o que deve ser evitado na prática docente é que seja transmitida 
ao aluno a equivocada visão do texto como uma grande floresta a 
ser desbravada para que, após uma cuidadosa “caçada”, possam ser 
encontradas determinadas classes de palavras escolhidas pelo professor 
ou para a demonstração de uma regra qualquer.

O trabalho do professor de língua materna deve estar alicerçado 
em teorias linguísticas que valorizem os aspectos semânticos globais do 
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texto, até porque é inquestionável que “uma teoria inadequada resultará 
em práticas educacionais inadequadas e, por fim, produzirá pessoas 
inadequadamente educadas ou mal-educadas” (UChÔA, 2012, p. 183).

O aluno que vai ao texto em busca de elementos gramaticais isolados 
e descontextualizados nunca enxergará nele essa noção de conjunto que 
encerra uma ideia central. E é claro que esse aluno, embora tenha um 
texto em mãos, não está lendo efetivamente.

Esse processo de mutilação semântica que vem sendo sofrida pelo texto 
nas aulas de língua materna na instituição escolar está metaforicamente 
apresentado nas palavras abaixo: 

Arrancar a frase do texto para tentar analisá-la 
isoladamente seria o mesmo que arrancar um tijolo de um 
edifício completo e analisar esse tijolo em seus aspectos 
materiais (peso, largura, comprimento, composição 
química...) sem levar em consideração o papel que 
ele desempenha nesse edifício, em que posição ele se 
encontra com relação aos demais tijolos, quanto peso ele 
suporta, e por aí vai... (BAGNO, 2009, p. 46).

A pseudoaprendizagem que foi ofertada durante muito tempo por 
essa escola a seus alunos não foi capaz de colaborar de forma significativa 
para a formação de leitores mais competentes. Embora seja um problema 
que traz consigo graves consequências sociais, isso é algo relativamente 
previsível e mesmo fácil de entender. 

Ninguém se torna mais hábil em sua capacidade de ler porque 
aprendeu a classificar corretamente ou identificar no interior de um texto 
uma oração subordinada substantiva completiva nominal reduzida de 
infinitivo, por exemplo.

Essa modalidade de ensino equivocada tornou o ensino de língua 
materna uma réplica malfeita do ensino das línguas clássicas, onde a ênfase 
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está justamente na identificação mecânica de determinadas estruturas e 
formas fixas, além das intermináveis classificações de palavras.

[Alunos que passaram anos a fio] procurando dígrafos, 
sublinhando palavras, decorando coletivos, classificando 
sujeitos (eles próprios “desclassificados”), escrevendo 
frases, fazendo cópias e outras tantas atividades, que 
só se justificam no domínio interno da escola, em que 
algumas coisas devem ser aprendidas para que sejam 
sabidas quando o professor perguntar sobre elas. 
(ANTUNES, 2003, p.64).

A gramática na construção de sentidos do texto

É importante salientar que o presente trabalho não pretende de forma 
alguma desestimular o estudo da gramática normativa na escola, visto 
que a mesma é imprescindível não apenas para potencializar a capacidade  
de compreensão de textos como também é fundamental na produção  
dos mesmos. 

O problema naturalmente não está no ensino gramatical, mas na 
forma como ele se dá na escola, sobretudo quando o professor concentra 
a maior parte do tempo da aula em exercícios voltados para questões 
relacionadas à nomenclatura gramatical. 

Nesse ponto, vale a pena registrar as palavras de um conhecido autor 
de livros didáticos que apontam de forma precisa para essa relação que 
existe naturalmente entre a gramática e o texto:

A Gramática sustenta e explica o texto, portanto, é uma 
ferramenta essencial na hora da produção de um texto. 
E é no uso e na manipulação consciente dos recursos 
gramaticais que o produtor de texto eficiente encontra a 
forma de concretizar e explicitar suas ideias sempre em 
função da interação social. (NICOLA, 2005, p. 198).

Não se trata, portanto, de uma escolha do professor de língua materna 
entre o que é mais importante – ensinar as questões teóricas relacionadas 
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à gramática ou fornecer aos alunos as estratégias que são necessárias para 
sua formação enquanto leitor crítico e reflexivo.

A questão é muito mais abrangente do que isso. Na verdade, pode-
se dizer que o melhor ensino gramatical é justamente aquele que está 
intimamente relacionado ao texto, ou seja, aquele que apresenta a 
gramática não como algo autônomo em relação ao texto, mas como parte 
constituinte e imprescindível para a produção do mesmo.

Ainda sobre essa interdependência existente entre os elementos 
gramaticais e o próprio texto em sua constituição, a presente pesquisa 
está de acordo com a autora quando esta afirma que: 

A proposta é fugir da absurda visão de que a gramática 
constitui um conjunto de esquemas isolado e autônomo, 
a que o aluno tem de simplesmente ser apresentado, 
para irrefletidamente se entregar à sua catalogação. 
O que se pretende, com as reflexões que aqui se 
apresentam é, pelo contrário, fazer ver a gramática da 
língua como a responsável pela produção de sentido na 
linguagem, como a responsável pelo entrelaçamento 
discursivo-textual das relações que se estabelecem na 
sociocomunicação, sustentadas pela cognição. (NEVES, 
2010, p. 9).

Ou seja, não é necessário, por exemplo, fornecer ao aluno um 
enorme quadro com as classificações das conjunções – mas poderiam 
ser os pronomes, as preposições, os advérbios... – para que ele venha a 
memorizar exaustivamente cada uma delas. 

Em vez disso, pode-se ensinar o valor semântico dessas conjunções ao 
mostrá-las dentro do texto, fazendo com que o aluno perceba na prática 
a importância desses conectivos na construção das relações de sentido 
produzidas pelo texto.

O mesmo poderia ser feito com os pronomes, demonstrando-se de 
maneira prática a relevância destes no estabelecimento da referenciação 
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textual, através de exemplos – preferencialmente no interior do próprio 
texto – que ilustrassem casos de coesão anafórica e catafórica.

Veja que o que se propõe aqui não é a extração desordenada de 
fragmentos do texto para o ensino de conceitos gramaticais, mas a 
demonstração de que a trama de qualquer texto será necessariamente 
formada por elementos gramaticais, garantindo, dentre outras coisas 
importantes, o estabelecimento da própria coesão textual.

Assim fazendo, a instituição escolar estará oferecendo um ensino 
gramatical significativo, proporcionando ao aluno a oportunidade de 
compreender definitivamente que gramática e texto podem (e devem) 
caminhar juntos no processo de construção de sentidos.

Considerações finais

Diante de tudo o que discutimos ao longo do artigo, concluímos que a 
instituição escolar não pode se eximir da responsabilidade de proporcionar 
aos seus alunos a oportunidade de compreender que os elementos 
gramaticais constituem uma ferramenta valiosa para o processo de 
interpretação e produção de textos.

Para que isso ocorra, é imprescindível que as atividades a partir do 
texto não constituam um mero pretexto para a realização de exercícios 
gramaticais cuja finalidade seja apenas a desnecessária memorização da 
nomenclatura gramatical da língua portuguesa.

Somente através de um ensino de língua materna no qual os alunos 
sejam capazes de perceber a importância dos recursos gramaticais na 
construção de sentido do texto é que a escola poderá cumprir o seu papel 
de formação de leitores.
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AS ESTRUTURAS EXISTENCIAIS DE TÓPICO-SUJEITO:  
A DIÁTESE DE TER EXISTENCIAL

Amanda da Rocha Avila Alves (UFRJ) 
Juliana Marins (UFRJ)

Introdução 

A tradição gramatical, quando apresenta os verbos ter e haver, mostra 
definições curtas e objetivas, no sentido de apenas definir seus usos mais 
frequentes. Para o verbo ter, o que se tem é que ele é um verbo transitivo 
com semântica possessiva, como se vê em (1a) e (1b), ainda que haja, mesmo 
no âmbito da tradição gramatical, exemplos de usos do verbo ter que 
demonstram uma posse menos prototípica, como se vê em (1c), (1d) (1e). 

(1) a. João tem um carro do ano.

b. João tem problemas no emprego.

c. João tem saudades de Maria.

d. Aquela rua tem vária lojas.

Já haver é um verbo impessoal existencial, como mostra o exemplo 
em (2). 

(2) a. há muito lixo pelas ruas. 

b. houve uma confusão no estádio.

O que o presente trabalho pretende mostrar é uma das mudanças 
que vem ocorrendo no português do Brasil (PB), envolvendo a remarcação 
do Parâmetro do Sujeito Nulo e as alterações na sintaxe de concordância, 
que afetam a representação das sentenças existenciais. Especificamente, 
abordaremos uma alteração decorrente da releitura de sentenças com verbo 
ter e sujeito nulo, que antes eram interpretadas como possessivas, como em 
(3a) e passaram a ser entendidas como existenciais, como se vê em (3b):
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(3) a. O quartoi era um horror. Ninguém 
suportava ficar lá com aquele cheiro 
horrível. ___iTinha mofo nas paredes.

b. O quarto era um horror. Ninguém 
suportava ficar lá com aquele cheiro 
horrível. øexpTinha mofo nas paredes.

A hipótese é a de que o PB vem apresentando, com o passar do 
tempo, uma preferência pelo preenchimento da posição de sujeito, não 
licenciando, gradativamente, sentenças com a posição de sujeito vazia. 
Devido a esse quadro, sentenças com verbo ter possessivo e sujeito nulo, 
que antes eram amplamente possíveis na língua, teriam passado a ser 
interpretadas como existenciais e, paralelamente, possibilitam a presença 
de um DP na posição de sujeito, o que reforça a ideia da leitura existencial, 
uma vez que o que ocupa a posição estrutural de sujeito não pode ser 
interpretado como possuidor. Desse modo, focalizamos neste trabalho as 
sentenças chamadas de sentenças existenciais de tópico-sujeito (MArINS, 
2013), como em (4), estruturas novas que o sistema vem produzindo para 
evitar a posição de sujeito vazia.

(4) a. Tem leite na porta da geladeira.

b. A geladeira tem leite na porta.

Para embasamento da pesquisa, foram utilizados como pressupostos 
teórico-metodológicos o trabalho de Marins (2013), que descreve a 
estrutura posta em análise, e o estudo de Avelar e Galves (2011), que 
relaciona o conjunto de mudanças que vêm se operando no PB e a 
possibilidade de alçamento de um DP de uma posição não argumental 
para a posição estrutural de sujeito, o que garante a gramaticalidade das 
sentenças em (4) em contrapartida com o português europeu (PE), que as 
vê como agramaticais.

Com o objetivo de encontrar as sentenças existenciais de tópico-sujeito, 
foi constituída uma amostra de dados de escrita veiculada na internet. 
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Foram escolhidos dois tipos de site brasileiros, os de reclamação e de 
viagem. Por eles serem meios, apesar de escritos, mais próximos da fala, 
trazem uma maior chance de encontrar o fenômeno em estudo. Foram 
coletados um total de 728 dados gerais, incluindo todas as sentenças 
existenciais que exibiam os verbos haver e ter. Desse total de dados, 8 
apresentaram a estrutura procurada e a partir deles foi estabelecida uma 
tipologia das sentenças existenciais de tópico-sujeito.

O artigo está organizado em cinco seções. A primeira, aborda a questão 
da (a)gramaticalidade no PB e PE de sentenças com verbos inacusativos, em 
que a posição de sujeito é preenchida por DP não argumental, de acordo 
com Avelar e Galves (2011), utilizando a teoria da φ-(in)dependência. A 
segunda, mostrará como Marins (2013), apresenta a nova estrutura 
existencial que parece estar sendo introduzida no sistema. Na terceira, 
será apontada a metodologia empregada no trabalho, explicando como 
foi feita a coleta de dados, a motivação para o uso desse tipo de sites 
e as hipóteses que orientam o trabalho. Na quarta, serão apresentados 
os resultados, delineando melhor que tipos de estruturas estão sendo 
produzidas. Por último, na seção cinco, são apresentadas as considerações 
finais, propondo a associação das ideias aqui apresentadas e o ensino da 
gramática nas escolas. 

A teoria da φ-(in)dependência e a relação de (a)gramaticalidade no PB e 
PE das sentenças com DPs não argumentais na posição estrutural de sujeito

Nessa seção, utilizaremos o estudo de Avelar e Galves (2011), que se 
baseia em Chomsky (2008), para compreender a diferença entre as línguas 
φ-dependentes e φ-independentes. Começaremos abordando a diferença 
na valoração dos traços-φ, levando em consideração o seu complexo 
C-T. No que diz respeito a esses traços, podemos diferenciar as línguas 
em dois grupos (ChOMSKY, 2008). No primeiro, estão as línguas que só 
possuem posição de Spec-TP criada quando C se junta a TP, fazendo com 
que os traços-φ não valorados (traços-uφ) de C sejam transferidos para T, 
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promovendo a criação de Spec-TP. Em contrapartida, existe outro grupo 
de línguas cuja posição de Spec-TP é criada antes mesmo da junção, uma 
vez que os traços-uφ são inerentes a T.

A partir dessa primeira distinção, passamos para a diferença entre 
movimentos A-A’, que faz referência ao papel que os traços-φ vão 
desempenhar na operação de movimento. Quando uma operação de 
movimento é solicitada pelos traços-φ, o que remete a definição do 
primeiro grupo de línguas mencionado anteriormente, de acordo com 
Chomsky (2008), é do tipo A, ou seja, é um movimento de uma posição 
argumental para outra posição argumental. Porém, quando a ação é 
demandada por outro tipo de traço, temos o movimento tipo A’, que 
consiste num movimento de uma posição não argumental para outra 
posição não argumental. De fato, esses tipos de operações não podem ser 
realizados de forma aleatória. Se uma posição é dita A, não é permitido 
que o movimento se dê para uma posição-A’ e, assim, também não é 
legítimo que ocorra de uma posição-A’ para uma posição-A.

Existe mais um pressuposto importante para o entendimento 
completo da questão das línguas φ-(in)dependentes, que é o estatuto 
EPP de T(EPPT). Esse conceito faz referência ao tipo de papel que será 
desempenhado pelos traços-φ para a criação da posição de Spec-T. Temos 
aqui algo semelhante ao que foi visto na diferença entre posição-A/A’. Se 
o EPPT exigir, para sua satisfação, que a posição de Spec-T esteja criada de 
acordo com os traços-φ de T, o EPPT será φ-dependente. Em oposição, se 
a posição de Spec-T for criada sem a obrigação de satisfazer os traços-φ, o 
EPPT será φ-independente. 

Logo, se pensarmos sobre a concatenação de C-T, levando em 
consideração os traços não valorados, tem-se que línguas φ-dependentes 
só permitem a criação de Spec-T após a transferência de C para T. Ao 
contrário, quando se fala das línguas φ-independentes, Spec-T é criado 
praticamente junto da junção de T na estrutura. Estudos como Kato e 
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Duarte (2003), Avelar e Cyrino (2009) e Avelar (2009), reforçam a ideia 
de que o PB é uma língua com EPPT φ-independente. Sendo assim, é 
possível estipular as principais diferenças entre o PB e o PE, que são: o 
EPPT é φ-independente no PB, enquanto no PE é φ-dependente; no PB, a 
criação do Spec-T se dá antes da concatenação de C, ao contrário do que 
ocorre no PE; como consequência, os traços(uφ) de C são valorados antes 
de se transferirem para T no PB e depois no PE; por último, no complexo 
C-T, os traços concordam com um DP em Spec-T, no PB, enquanto no PE a 
concordância se dá com um DP em Spec-v. Para exemplificação, temos o 
exemplo (5):

(5):

(AVELAr; GALVES, 2011, p. 6).

Para finalizar essa seção, mostraremos a derivação de concordância 
entre os tópicos não argumentais. Olhemos o exemplo (6):

(6) Os carros furaram o pneu.   PB: ok   PE: * (AVELAr; GALVES, 
2011, p. 6).

O problema que existe quanto a gramaticalidade nessa estrutura para 
o PE está justamente na criação da posição de Spec-T, como foi mostrado 
anteriormente. No PE, a posição não pode aparecer antes que T receba os 
traços uφ de C. Como no PB essa posição é projetada antes de receber os 
traços, o sintagma os carros já ocupa a posição antes mesmo de ocorrer a 
transferência de C para T. Então, antes da concatenação de C-T, temos as 
seguintes estruturas ilustradas em (7):
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(7):

 
(AVELAr; GALVES, 2011, p. 7).

Assim, quando C entra na estrutura, de forma que agora pode 
transferir os seu traços-uφ para T, como exige o PE, o que acontece nesse 
momento é que, apesar de C já estar concatenado, o PE não permite 
que os carros seja movido para a posição de Spec-T, como se vê na 
figura 3 abaixo, exemplo (8), e isso se dá porque em línguas em que o 
EPPT é φ-dependente a posição de Spec-T é uma posição A e só permite o 
movimento de um DP proveniente de outra posição A, tendo em vista a 
uniformidade dos movimentos (ChOMSKY 2008). Desse modo, só admitem 
que sintagmas que possuam traços de concordância compatíveis com os 
traços-uφ de T se movam para tal posição. Por outro lado, como o EPPT 
é φ-independente no PB, o sintagma os carros já terá sido movido para 
a posição de especificador antes de C se concatenar à estrutura, ou seja, 
quando traços-uφ são transferidos, não haverá necessidade de sondar um 
DP numa posição mais baixa, porque já há um DP na posição de Spec-T, de 
modo que ocorre a operação de concordância localmente. Devido a isso, 
línguas φ-independentes conseguem operar concordância com sintagmas 
não argumentais, em oposição às línguas φ-dependentes. 
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(8):

(AVELAr; GALVES, 2011, p. 8).

O novo tipo de padrão sentencial no PB: as estruturas existenciais de 
tópico-sujeito

Seguindo as ideias da seção anterior, veremos agora o estudo de 
Marins (2013), que com base nos pressupostos apresentados, apontará 
o surgimento de um novo tipo de estrutura existencial no PB. O primeiro 
ponto que precisa ser ressaltado é a tese sobre a mudança no estatuto 
categorial de haver. Parece que hoje, o PB possui o verbo ter como verbo 
existencial, além de também estar presente nas sentenças possessivas, 
enquanto o verbo haver estaria restrito a contextos específicos. 

O estudo a seguir, trata de uma possibilidade de representação de 
existência, na qual o verbo ter existencial teria sua posição de sujeito 
preenchida por um DP não argumental e que não é interpretado como 
possuidor. Por exemplo, temos em (9), as seguintes sentenças: 

(9) a. Tem leite na porta da geladeira.

b. A porta da geladeira tem leite.

c. A geladeira tem leite na porta. (MArINS, 
2013, p. 114).
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De acordo com Marins (2013), temos em (9a), uma sentença 
existencial, em que o DP pós-verbal vem acompanhado de um sintagma 
preposicional locativo (PPloc) – na porta da geladeira –, que é composto 
de um DP mais um PP com valor possessivo – a porta da geladeira. Em 
(9b), o elemento locativo é alçado para a posição de sujeito, na forma de 
um DP, formulando a semântica possessiva entre a porta da geladeira e 
o DP leite. Já (9c), ilustra o DP a geladeira, materializado na posição de 
sujeito, desencadeando concordância com o verbo, o que é possível de ser 
confirmado se colocarmos o DP flexionado no plural, como em (10):

(10) As geladeiras tinham leite na porta. 
(MArINS, 2013, p. 115).

Então, chega-se ao tipo de sentença em foco na pesquisa: no caso, são 
estruturas nas quais parte do constituinte locativo aparece materializado na 
posição de sujeito, estabelecendo concordância com o verbo. Interessante 
também notar a natureza do elemento que preenche a posição de sujeito 
nessas sentenças. Se a análise for feita partindo do pressuposto de que 
o DP que aparece na posição de sujeito é um elemento movido de outra 
posição da sentença e seu papel temático é atribuído onde ele é gerado, 
esse DP não entraria em interação semântica com o resto da sentença. 
Além disso, qualquer DP, que fosse tratado como adjunto do nome, poderia 
ser retirado do constituinte locativo, o que não se comprova em (11):

(11) a. Tem bicho no pote do arroz.

b. *O arroz tem bicho no pote. (MArINS, 
2013, p. 116).

Partindo dos exemplos já apresentados, pode-se concluir que o 
tipo de sentença em estudo deve apresentar alguma relação de posse 
em determinado momento. Sendo assim, o elemento movido seria uma 
entidade mais ampla do que a entidade que é relacionada diretamente 
como locativo, o que explica a agramaticalidade de (11b). No exemplo, o 
arroz mantém uma relação de especificação em relação ao pote e não uma 
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relação de posse. Voltando ao exemplo (9c), pode-se ter a ideia de que 
a interpretação é possessiva e não existencial, mas para reforçar a ideia 
proposta nesse trabalho, teria que ser possível que qualquer sentença 
que fosse produzida através do mesmo processo, tivesse a interpretação 
possessiva. No exemplo (12), é notável que isso não ocorre:

(12) a. Tem um banco na esquina da minha casa.

b. A minha casa tem um banco na esquina.

c. Eu tenho um banco na esquina d(a minha) casa. 
(MArINS, 2013, p. 116).

Percebe-se que os sujeitos de (12b) e (12c) não tem relação possessiva 
com o DP pós-verbal. De fato, a relação só ocorre quando olhamos para a 
relação existente entre o DP que aparece na posição de sujeito e o nome 
que aparece dentro do PPloc, igualmente visto em (9c). Após analisar as 
ideias apresentadas, a conclusão que se tira é que em sentenças como (9c), 
o DP sujeito não serve como ancoragem espacial para o DP pós-verbal, 
que está conectado ao PPloc. Logo, o que se percebe é que o DP sujeito tem 
que representar uma entidade locacional maior em relação ao que vem 
representado como PPloc. A partir disso, propõe-se um valor semântico 
que é estabelecido em três camadas: na primeira, a relação possessiva 
é estabelecida entre a porta e a geladeira (PArTE-TODO); na segunda há 
uma relação existencial-locacional entre leite e na porta; na última, existe 
uma relação entre a geladeira e leite na porta que representa o ponto de 
referência mais geral.

Seguindo os estudos de Marins (2013), passaremos a chamar esses 
tipos de sentença de sentenças existenciais de tópico-sujeito. A autora 
usa os estudos de Avelar e Galves (2011), que explicam a operação de 
concordância no PB e no PE, para ratificar sua ideia de que esse novo 
padrão sentencial tem aparecido no PB pelo fato de DPs não argumentais 
desencadearem operação de concordância de acordo com os estudos 
sobre as estruturas de tópico-sujeito. Como o PB tem se direcionado 
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para o preenchimento do sujeito, essa nova estrutura estaria atendendo 
às novas demandas do sistema. Antes de prosseguir, deve-se notar a 
diferença entre as sentenças de tópico-sujeito e as sentenças existenciais 
de tópico-sujeito. Na primeira, o tópico não argumental não interage 
semanticamente com o verbo, tendo sua intepretação dada na posição de 
onde é movido. Por isso, sua leitura permanece idêntica, garantida pelo 
vestígio. Para exemplificar, temos os exemplos em (13):

(13) a. O relógio acabou a bateria.

b. Essa mala cabe muita coisa.

c. O Adriano falta preparo físico.

d. Esse bife tá saindo sangue. (MArINS, 
2013, p. 119).

Marins (2013) propõe que as sentenças existenciais com PPloc com 
relação de posse e as sentenças existenciais de tópico-sujeito com PPloc, 

sejam geradas a partir de Numerações distintas, nos termos do Programa 
Minimalista (ChOMSKY, 1995), seguindo parcialmente a proposta de 
Lunguinho (2006) quanto à partição de constituintes nas sentenças de 
tópico-sujeito. Nesse momento, passaremos ao ponto que será mostrado 
a derivação do tipo de sentença em estudo. Para dar início, é importante 
que se tenha como conhecimento a estrutura do PPloc que estamos levando 
em consideração. Marins (2013) chega a uma derivação, ilustrada em (14):

(14):

(MArINS, 2013, p. 127).



sumário

77Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

Após adotada essa estrutura, a autora deriva as sentenças de tópico-
sujeito para que depois possa chegar as sentenças existenciais de tópico-
sujeito. Como base para o primeiro padrão sentencial, ela utiliza-se dos 
pressupostos dados por Lunguinho (2006) que propõe que sentenças de 
tópico-sujeito são derivadas a partir de Numeração distinta da que gera 
as sentenças sem partição de constituintes. O que haveria para o primeiro 
tipo seria que a formação de um DP possessivo permitiria a possibilidade 
do alçamento do DP possuidor para a posição de Spec, TP, para satisfazer 
o traço EPPT.

Por fim, chega-se às sentenças existenciais de tópico-sujeito com o 
PPloc, de acordo com os exemplos em (15):

(15) a. A geladeira tem leite na porta.

b. A minha casa tem um banco na esquina. 
(MArINS, 2013, p. 131).

De acordo com os estudos de Viotti (1999) e Avelar (2004), Marins 
(2013) assume que o verbo ter é um verbo leve, o que indica que ele não 
consegue atribuir papel temático aos seus argumentos. Logo, a autora 
considera que é preciso que haja um elemento de força predicativa na 
coda existencial, que atribuirá papel temático ao DP pós-verbal. No caso 
em análise, o PPloc funcionará como esse elemento, constituindo uma small 
clause com o DP tema. Também a autora assume que o PPloc das existenciais 
apresenta a mesma configuração dos PPs adnominais locativos, propostos 
por Avelar (2006). Em (16b), é possível ver a derivação da sentença vista 
em (9a): 

(16) a. Tem leite na porta da geladeira.
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b. 

(MArINS, 2013, p. 132).

Partindo do pressuposto que em (17a) não há proexp nem a preposição 
de, no interior do PPloc vai se formar um DP possessivo (DPposs) maior e esse 
abrigará os DPs possuidor e possuído, respectivamente, a geladeira e a 
porta, como pode ser visto em (17b):

(17) a. A geladeira tem leite na porta.

b. 

(MArINS, 2013, p. 133).
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A derivação representada em (17b) é realizada através dos seguintes 
passos como: primeiro, formação do DPposs através da operação de 
merge entre o DP possuído e o DP possuidor; segundo, o DPposs é tomado 
como complemento de P; terceiro, dentro do domínio preposicional, a 
projeção máxima pP toma PP como complemento e abriga em sua posição 
de especificador o DP interpretado como figura – leite; quarto, Loc é 
concatenado à estrutura e o DP leite é movido para a posição de Spec,Loc, 
seguindo a proposta de Avelar (2006); quinto, a derivação segue e, no 
momento em que T é concatenado à estrutura, de acordo com Avelar e 
Galves (2011), a posição de Spec,TP é criada, dado que o PB é uma língua 
φ-independente, o que significa dizer que a satisfação de EPP de T deve 
ocorrer mesmo antes da transferência dos traços φ de C para T. 

Observando o exemplo (17b), a ausência de proexp na Numeração 
relativa à sentença em (17a) obriga o movimento de um DP para a posição 
de Spec,TP. Partindo da ideia de que os traços-uφ de T deverão entrar em 
interação com os traços-φ de um DP que precisa ter seu caso valorado, 
e agregando a isso a ideia, em consonância com Avelar (2004), de que 
em construções existencias o traço de Caso partitivo faz parte dos traços 
condensados em v, que valora, desse modo, o traço de Caso do DP tema, 
tem-se que o único DP disponível para realizar a checagem do EPP de T é 
o DP possuidor – a geladeira. O DP, então, tem de se mover para a posição 
de Spec,TP, antes de C entrar na estrutura. Quando isso ocorre, são os 
traços-φ do DP a geladeira que entrarão em interação com os traços-uφ 
de T já transferidos de C. O traço de Caso do DP é valorado, então, como 
nominativo e a sentença converge.

Metodologia 

A metodologia utilizada no presente trabalho contou com alguns 
passos, mas antes de citá-los, é preciso entender o porquê da escolha 
dos sites de reclamação e de resenhas de viagem brasileiros. O tipo de 
mudança em estudo é, particularmente, notado na fala, o que demanda 
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que a coleta fosse feita em textos orais ou em textos escritos que se 
aproximassem da oralidade. Entre as opções, os sites foram escolhidos 
por apresentarem uma escrita próxima da fala, já que se verifica um grau 
reduzido de monitoramento por parte dos escritores, que se preocupam, 
principalmente em demonstrar a insatisfação pelos serviços recebidos. 
Mesmo assim, é importante salientar que os sites de reclamação 
apresentam um índice de verbo haver muito maior que do verbo ter, o que 
comprova que apesar da menor preocupação com a forma, as pessoas 
ativam mais a “gramática do letrado” (KATO, 2005) pelo fato de esperarem 
uma resposta das empresas. 

Voltando à metodologia empregada na pesquisa, foram coletados 
dados com verbo ter cuja posição estrutural de sujeito estivesse preenchida 
por um DP ou por um pronome, mas que não instanciasse a semântica 
possessiva. Buscou-se com esse procedimento evidências empíricas das 
estruturas existenciais de tópico-sujeito proposta por Marins (2013), uma 
vez que a autora se restringe a fazer uma análise teórica de tal estrutura.

Assim, temos que a hipótese central do trabalho é a de que, se o 
PB tende a evitar a posição de sujeito vazia em sentenças impessoais e 
com verbos inacusativos, desenvolvendo estratégias em que tal posição 
é preenchida por um elemento não argumental, as sentenças existenciais 
com ter também passariam pelo mesmo processo.  Levando em 
consideração a hipótese, são estipulados os seguintes objetivos: i) verificar 
se a estrutura é encontrada de fato e qual é o seu grau de produtividade; 
ii) definir a natureza do elemento que aparece na posição estrutural de 
sujeito de ter existencial; iii) estabelecer uma tipologia dessas estruturas.

Resultados

Foram coletados um total de 425 dados de ter existencial nos 
sites mencionados, entre sentenças com a posição de sujeito vazia ou 
preenchida. Desse total, apenas 8 eram de sentenças existencias de 
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tópico-sujeito. Após análise de cada uma, foi possível estipular três tipos 
de estruturas:

a. Sujeitoi + TEr + AI + [Locativo DPposs[DPpossuído + DPpossuidori] – 5 
ocorrências 

(18) Camas velhas, rasgadas, lençóis sem elásticos, não 
adequados para camas de hotéis, paredes sujas, parecia 
até sangue, porta suja, [o corredor externo]i tinha [até 
um beijo de batom [na parede [ti[http://www.booking.
com]]]].

b.  Sujeitoi + TEr + AI + Advérbio + Oblíquoi – 2 ocorrências

(19) havia mofo e pintura descascando por toda a 
parede do banheiro. [A piscinai] tinha [insetos [dentro 
[delai[www.tripadvaisor.com.br]]]] todos os dias.

c.  Sujeitoi + TEr + AI [DP [que sujeitoi verbo(...)] – 1 ocorrência

(20) [Os quartosi] têm [a sensação [que [ti] é num 
porão[http://www.booking.com]]], sem vista para lugar 
nenhum.

Como se nota, a produtividade da estrutura em análise é baixa no PB, 
pelo menos no que se refere ao tipo de amostra utilizada. Isso pode ser 
explicado pelo fato desse tipo de estrutura ser um subtipo das sentenças 
chamadas de tópico-sujeito, com verbos inacusativos, que, embora 
sejam mencionadas desde a década de 70, por Eunice Pontes, são pouco 
numerosas na fala espontânea e na escrita da internet, como mostra 
Fernandes (2015).

Considerações finais

O trabalho procurou investigar estruturas existenciais com verbo ter 
e a posição de sujeito preenchida por um elemento gerado no interior 
da coda existencial. Apesar da estrutura ter sido encontrada, no corpus 
em análise, elas não foram muito produtivas, correspondendo a poucos 
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dados. Ainda assim, dos poucos dados, foi possível estipular três tipos de 
estruturas que foram mostradas na seção anterior. 

Fazendo a ligação entre esse tipo de pesquisa e o ensino, é necessário 
que a estrutura focalizada ganhe reconhecimento dos professores nas 
aulas de gramática – ao menos como uma possibilidade entre outras 
para a representação da existência no PB –, pois só dessa forma o aluno 
poderá ter acesso a uma descrição mais real e completa da língua que fala 
e escreve. Outro aspecto que deve ser pontuado é que o objetivo de um 
estudo linguístico nunca será o de extinguir o que é ensinado nas escolas. 
Apesar das diferentes concepções de gramática utilizadas, nenhuma pode 
ser eleita como melhor ou mais acertada que a outra. O interesse é somar 
conhecimentos para que o ensino de gramática se torne ainda mais rico a 
partir de uma visão mais ampla dos estudos linguísticos.
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A ABORDAGEM DA REFERENCIAÇÃO NO ENSINO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA

Antônio Anderson Marques de Sousa (UFRJ)

Introdução

Pesquisa e ensino. Para alguns, práticas inconciliáveis que não precisam 
– ou não devem – estar juntas. Porém, como este trabalho evidencia, são 
práticas que podem ser conciliadas para o desenvolvimento de ambas, já 
que, assim como o ensino pode servir de base para a pesquisa, a pesquisa 
também pode servir para o bom desenvolvimento do ensino. 

Nos estudos linguísticos sobre referenciação, houve considerável 
desenvolvimento de objetos de estudo aparentemente já esgotados de 
desdobramentos, como a anáfora. Mas, conforme os estudiosos pesquisavam, 
descobriu-se que havia muito ainda a descrever sobre a anáfora e os processos 
em que opera. O desenvolvimento das pesquisas sobre o tema trouxe, 
portanto, novas perspectivas e descrições, que não poderiam se restringir ao 
ambiente acadêmico, uma vez que as aulas de português do ensino básico 
poderiam se beneficiar bastante do avanço na área. 

Neste trabalho, pretendo conciliar o ensino de língua portuguesa e a 
pesquisa acadêmica no âmbito da linguística textual por meio de reflexão 
teórica e fornecimento de material didático. Para tal, um gênero textual 
foi selecionado para pensarmos nossas atividades, já que, conforme 
preconizam os documentos oficiais sobre o ensino (os PCN, por exemplo), 
o texto deve ser a unidade básica do ensino de língua, e não mais as 
nomenclaturas e a memorização de termos metalinguísticos. 

Selecionamos, pois, o gênero fábula como unidade básica das nossas 
atividades, um gênero bastante rico em termos de leitura e análise 
linguística e também muito indicado para os ciclos que compõem o ensino 
fundamental. Nossas atividades discutem e trabalham as estratégias 
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de referenciação empregadas nesse gênero textual, a fim de também 
refletirmos sobre os aspectos linguísticos apresentados pelo texto, suprindo, 
assim, a necessidade de trabalharmos análise linguística na escola. 

Mas, conforme será visto nas atividades, as propostas vão além da 
análise linguística. Elas também desenvolvem as habilidades de leitura 
e produção textual, já que trabalham a construção de sentido em torno 
das anáforas e a capacidade das anáforas de veicular diferentes pontos 
de vista em torno de um objeto. Trabalhar este último aspecto é essencial 
nas aulas de português, uma vez que a maioria dos alunos irá prestar 
vestibular e provavelmente irão escrever um texto predominantemente 
argumentativo. Logo, estudar as diferentes estratégias anafóricas como 
diferentes instrumentos de veiculação de opinião é imprescindível para a 
formação de um escrito competente e de um cidadão crítico capaz de se 
posicionar diante dos conflitos sociais. 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: primeiramente, 
apresento um resumo teórico sobre referenciação, tópico utilizado para 
criação do material didático. Depois, apresento e exemplifico brevemente 
as diferenças e semelhanças entre coesão referencial e referenciação. Após 
essa diferenciação, explico como nossas atividades abordam esse tópico e 
como a referenciação é essencial nas aulas de português. Por fim, apresento 
o material didático que pode ser utilizado por professores de língua 
portuguesa como uma ferramenta preciosa para desenvolver as habilidades 
linguísticas dos alunos. Vale lembrar que, após cada atividade, forneço uma 
espécie de gabarito comentado, o que pode auxiliar o professor em sala de 
aula. Além disso, este trabalho também pretende servir como ferramenta de 
formação continuada para professores que precisam acompanhar questões 
contemporâneas sobre o ensino de língua portuguesa. 
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Referenciação

Transformação. Eis a palavra que define bem a evolução dos estudos 
em Linguística Textual sobre a noção de referente e os processos em opera. 
Ao longo dos anos, percebemos que essa transformação parece ser até 
mesmo radical, já que deixamos de entender o referente como um elemento 
retomado por meio da relação entre marcas cotextuais correferentes para 
começarmos a entendê-lo como uma entendida construída na mente. 
A noção atual passa a ser dinâmica e contínua e não estável e restrita às 
marcas linguísticas cotextuais, necessariamente correfentes.

Nos estudos atuais de Linguística Textual, os principais pesquisadores 
adotam a perspectiva de que os referentes devem preferencialmente ser 
chamados de objetos do discurso, uma vez que, de acordo com Cavalcante et 
al (2010, p. 233), “são representações semióticas instáveis (constantemente 
reformuladas) e não entidades da realidade preexistente à interação”. Isso 
quer dizer que a construção dos objetos de discurso é elaborada tanto por 
pistas cotextuais, isto é, estruturas sintático-semânticas e itens lexicais, 
quanto por informações sociodiscursivas e culturais.

A referenciação é entendida, assim, como um processo de construção 
contínua dos referentes a partir de fatores de ordem sociocognitivo-
discursiva e interacional. É, portanto, um processo complexo, já que é 
elaborado continuamente. É interessante observar que essa perspectiva 
é cognitiva-discursiva, uma vez que a referenciação é operada 
cognitivamente por pistas linguísticas e inferências de várias ordens. 

Por conta disso, o processo de referenciação não se limita a indicar a 
retomada de elementos linguísticos evidenciados no cotexto como muitos 
manuais de redação instruem. Nas palavras de Santos (2015, p. 2):

Geralmente, esses manuais apresentam a coesão 
referencial como uma busca de referentes no texto, às 
vezes aparecem até setas, mostrando a direção, por 
exemplo, do substantivo ao qual determinado pronome 
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se refere. Mas basta analisarmos alguns exemplos para 
constatarmos que nem sempre as “setas” aportam em 
local seguro ou facilmente identificável. 

A autora deixa claro que a construção dos referentes não se dá pela 
indicação das setas que ligam os termos correferentes. Na citação acima, 
a autora já aponta para a possibilidade de a construção de sentido dos 
referentes ser bastante complexa.

A atual perspectiva é substancialmente diferente da perspectiva 
defendida na década de 70 do século passado, em que halliday e hasan 
(1976 apud CAVALCANTE et al, 2010) propõem uma classificação da 
referência em termos de análise transfrástica. A classificação dos autores 
é baseada em elementos coesivos expressos nas relações cotextuais. 
Eles propõem a seguinte tipologia para os elos coesivos: referência, 
substituição, elipse, conjunção e coesão referencial. 

Contudo, outros autores observarem que essa classificação 
apresentava fragilidades, sendo a igualdade dos critérios que definem 
referência, elipse, substituição e coesão lexical a principal fragilidade. Para 
solucionar a questão, Koch (1989 apud CAVALCANTE et al, 2010) propõe 
que as quatro categorias sejam agrupadas em uma única classe, a da 
coesão referencial. 

Mas antes de avaliarmos negativamente os estudos inicias, vale 
mencionar que a perspectiva de halliday e hasan foi essencial para os 
primeiros estudos de Linguística Textual no Brasil, sendo, portanto, 
importante para a história das pesquisas linguísticas nessa área.

A mudança na concepção de referente e referenciação acabam por 
transformar definições clássicas como a de anáfora, que, ainda passa por 
instabilidades quanto aos critérios definidores sobre os seus diferentes 
tipos. Dentro da atual perspectiva sociocognitiva e interacional, as 
relações de anáfora extrapolam os limites do texto enquanto marcas 
cotextuais. Mais uma vez, cabe lembrar que, para a construção de um 
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referente, não é necessário que haja obrigatoriamente elos coesivos 
entre termos correferentes.

De acordo com Cavalcante et al (2010, p. 236), “toda relação anafórica 
supõe uma retomada ou continuidade referencial de uma entidade 
qualquer já introduzida no texto, não importa de que maneira”. 

Desse modo, as autoras estabelecem basicamente dois tipos de 
anáforas: a direta e a indireta. Para Cavalcante et al (2010, p. 237), as 
anáforas diretas, também chamadas de correferenciais, constituem:

qualquer referência em que um referente de algum 
modo introduzido no discurso seja recuperado também 
de alguma maneira, mesmo, que nessa retomada, essa 
entidade sofra modificações de toda ordem, ou seja, 
mesmo que passe por processos de recategorização. 

Vejamos um exemplo de anáfora direta a seguir:

1.  [As aulas de português] podem se beneficiar da linguística, desde 
que [elas] sejam bem pensadas pelo professor. 

O pronome [elas] é correfente do SN [as aulas de português], 
podendo, pois, ser considerada uma anáfora direta, já que seu referente 
está disposto na superfície textual. É um clássico exemplo da coesão 
referencial ensinada em diversos manuais de redação e que será 

Outro tipo de anáfora correferencial indicada por Cavalcante et al 
(2010) é a chamada anáfora encapsuladora que consiste em uma retomada 
de uma ideia, muitas vezes expressa por toda uma sentença ou conjunto 
de sentenças, cujas âncoras estão dispersas no texto. Por conta disso, 
geralmente o referente da anáfora encapsuladora não é pontual e discreto 
como o da anáfora direta. Muitas vezes, é um referente elaborado ao longo 
do texto ou expresso por todo um período. Outros autores apresentam, 
além das anáforas diretas e indiretas, a anáfora encapsuladora como um 
terceiro tipo de anáfora, que, de acordo com Cavalcante et al (2010), é um 
tipo de anáfora correferencial e pode ser exemplificada a seguir: 



sumário

89Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

2.  [Estar com minha família é ótimo]. [Isso] me faz feliz!

Em (2), o pronome [isso] recupera toda a sentença anterior e não 
apenas um sintagma simples, discreto e pontual. Por isso a chamamos de 
anáfora encapsuladora, já que encapsula todo o conteúdo expresso por 
uma proposição ou conjunto de proposições. 

Conforme Apothéloz e reichler-Béguelin (1999 apud CAVALCANTE et 
al, 2010, p. 238), “as anáforas indiretas têm sido geralmente consideradas 
como tais quando a interpretação de expressões referenciais é dependente 
de uma informação específica fornecida no contexto linguístico anterior, 
sem correferência com outra expressão”. Isso quer dizer que a anáfora 
indireta faz referência a um novo objeto no discurso, pois se refere ao 
que não foi explicitado no cotexto precedente. Sendo assim, a construção 
da referência da anáfora indireta se dá por aspectos sociocognitivos e 
interacionais como o conhecimento compartilhado entre os membros de 
uma interação. 

Porém, há críticas quanto à noção dos autores acima. A primeira delas 
diz respeito à suposta necessidade de haver uma expressão referencial 
para a construção da referência da anáfora indireta, o que não se aplica 
nem mesmo para muitos casos de anáfora correferencial. Outra crítica diz 
respeito ao fato de que apenas as anáforas indiretas é que ativariam nossos 
conhecimentos partilhados. Na verdade, tanto as anáforas diretas quanto 
as indiretas ativam nossa memória. Na construção da anáfora indireta, não 
há presença de elementos referenciais idênticos, mas, pode haver uma 
ligação entre elementos associáveis por ligações semântico-pragmáticas. 
Logo, fatores tanto cotextuais quanto contextuais são acionados para a 
construção de sentido da anáfora indireta, que será exemplificada mais 
adiante na seção seguinte (coesão referencial e referenciação).

Assim, a característica primordial da anáfora indireta e que a diferencia 
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da anáfora direta é a ausência de correferencialidade. Isso significa que 
não há retomada do mesmo referente em anáforas indiretas. Apesar 
disso, precisamos ficar atentos para a noção de correferencialidade, pois 
esse conceito não é apenas a explicitação de expressões referenciais. há 
textos em que os referentes introduzidos explicitamente são reiterados de 
formas diversas e complexas, que ultrapassam a mera repetição, elipse, 
retomada por hiperônimos ou hipônimos. Muitas vezes, junto à reiteração, 
ocorre a recategorização. 

Cavalcante et al (2010) também discutem a suposta separação de dois 
tipos de anáforas indiretas: um tipo se chamaria associativa e dependeria 
de relações semântico-lexicais e a outra, chamada de não associativa, que 
dependeria de inferências baseadas nos conhecimentos partilhados, no 
contexto pragmático. A diferença entre esses dois tipos está baseada em 
duas perspectivas diferentes de entender as anáforas. A perspectiva mais 
semântico-lexical, também conhecida como léxico-estereotípica, alega 
que apenas as expressões referenciais realizadas por SN definido é que 
podem ser anáforas associativas. Mas a perspectiva textual-discursiva não 
impõe esse tipo de restrição e admite que a anáfora indireta pode ser 
construída a partir de qualquer referente novo, desde que esteja ancorada 
em pistas contextuais e até mesmo cotextuais.

O fato é que as anáforas indiretas não precisam obrigatoriamente se 
explicitar. Isso confirma a ideia de que texto e discurso são interdependentes 
e agem em conjunto para a construção do sentido textual. Com isso, 
observamos que as relações de referenciação são essenciais para a leitura e 
compreensão de textos. Nas palavras de Cavalcante e Santos (2012, p. 666):

as estratégias de referenciação colaboram para a 
construção de sentidos do texto e dependem de 
acionamento de conhecimentos prévios linguísticos, 
enciclopédicos e contextuais, além da percepção da 
estrutura textual dos relatos, do suporte em que se 
encontram e da orientação argumentativa.
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Coesão referencial e referenciação

Muitos professores de português ainda confundem os termos coesão 
referencial e referenciação, ora assumindo-os como termos sinônimos, 
ora como termos totalmente dicotômicos. Muitos, aliás, ainda não 
entrarem em contato com o termo referenciação e os desdobramentos 
de seu estudo. O fato é que os termos não são sinônimos, mas também 
não são dicotômicos. Na verdade, o conceito de referenciação pode ser 
entendido como desdobramento e ampliação do conceito de coesão 
referencial e para entendermos a relação entre os dois é preciso delimitar 
conceitualmente os dois termos. 

Para entendermos a natureza da coesão referencial, é preciso primeiro 
discutir a noção de coesão. Nos termos clássicos de Beaugrande e Dressler 
(1983), podemos entender a coesão como uma propriedade, característica 
ou fator textual que garante a um texto a ligação de ideias por meio de 
elementos linguísticos dispostos na superfície textual. Foi a partir dessa 
concepção que se desenvolveram estudos e a ampliação dos sentidos de 
coesão. Mas, de acordo com essa perspectiva, a coesão poderia, portanto, 
ser entendida como a “cola” de um texto, que garantiria a união das suas 
partes por meio de elementos linguísticos como pronomes, conjunções, 
sintagmas nominais, entre outras estratégias. Um exemplo clássico dessa 
noção de coesão pode ser verificado a seguir:

3.  No Brasil, a corrupção não é privilégio de político, porque atinge 
todas as esferas da nossa sociedade.

Na sentença acima, temos duas proposições que estão semanticamente 
relacionadas pelo sentido de causa/explicação, conforme podemos verificar 
pelas seguintes paráfrases: “Como, no Brasil, a corrupção atinge todas 
as esferas sociais, ela não é privilégio de político” ou “a corrupção não é 
privilégio de político, uma vez que atinge qualquer esfera social brasileira”. 
Na sentença (3), a segunda proposição apresenta uma causa/explicação 
para o conteúdo da primeira proposição. A relação semântica de causa/
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explicação é explicitada linguisticamente pela conjunção porque, que nesse 
contexto pode ser descrito como uma conjunção explicativa, funcionando, 
pois, como um elemento coesivo, já que liga uma proposição à outra. 

Seguindo a lógica, a coesão referencial constituiria a ligação entre 
termos com mesma referência. Isso quer dizer que, no corpo do texto, 
haveria uma expressão que retomaria necessariamente algo que já tenha 
sido expresso (anáfora) ou que ainda será expresso (catáfora). Nos atuais 
estudos sobre referenciação, a distinção entre anáfora e catáfora não é mais 
vigente, sendo qualquer relação de referenciação denominada de anáfora, 
independentemente da posição anteposta ou posposta do referente. Um 
caso clássico de coesão referencial pode ser verificado abaixo:

4.  [A linguística] pode auxiliar o trabalho do professor, quando ele [a] 
utiliza sabiamente. 

Em (4), percebemos claramente que o pronome oblíquo átono [a], 
também chamado de clítico pronominal, retoma o sintagma nominal [a 
linguística]. A relação estabelecida entre tais elementos é chamada de 
correferência, uma vez que ambos elementos em destaque possuem 
a mesma referência. É um exemplo clássico de anáfora que depende 
estritamente do material linguístico disposto no enunciado.

É nesse ponto em que referenciação e coesão referencial se diferenciam.

Diferentemente da coesão referencial, a referenciação não depende 
estritamente da correferência expressa pela superfície do texto e é um 
processo (não mais um fator) de construção de sentido dos elementos 
referenciais, atualmente chamados de objetos do discurso. Nessa 
concepção, os elementos referenciais não precisam ser necessariamente 
correferentes, isto é, não precisam estar conectados na superfície 
textual a outro elemento linguístico (sintagma simples ou complexo). A 
seguir, apresento um exemplo de anáfora indireta, um caso ilustrativo do 
processo de referenciação:
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5.  Ela mete medo em praticamente todos. É antiquíssima e 
democrática: vem buscar tanto pobres quanto ricos. Dizem que ela é fria 
e dona de uma foice usada para ceifar impiedosamente o último suspiro 
da humanidade.

Antes de iniciar a análise da sentença acima, cabe aqui um 
questionamento: o pronome ela faz referência a que entidade (objeto do 
discurso)? Por meio das pistas textuais (medo, antiquíssima, democrática, 
fria, foice e ceifar) e não necessariamente por meio de um elemento 
correferencial, inferimos que o pronome ela faz referência ao objeto do 
discurso morte. Mas como sabemos que ela é a morte? Inferimos por 
meio das pistas textuais que fornecem informações guardadas em nossa 
memória e que foram construídas pelo imaginário social. Nesse sentido, 
estamos diante de um processo de referenciação e não propriamente de 
coesão referencial. 

Com base nisso, concluímos que o conceito de texto que subjaz o 
conceito clássico de coesão referencial e coesão é limitador, pois a coesão 
referencial dependeria necessariamente de elementos correferentes. Por 
outro lado, o conceito de texto subjacente à referenciação é mais amplo, 
pois se dá em um processo de interação e mobiliza aspectos de natureza 
cognitiva (memória, conhecimento de mundo, inferência).

Referenciação e ensino

Como as estratégias de referenciação estão intimamente relacionadas 
à orientação argumentativa do texto, decidimos explorar o caráter 
argumentativo e intencional das anáforas. Nas duas questões sobre 
referenciação, buscamos conscientizar o aluno sobre o papel das anáforas 
em evidenciar as intencionalidades do texto, fato que é imprescindível 
para a construção de sentido textual. Se um leitor não compreende as 
intencionalidades e nem atenta para as pistas e âncoras textuais que as 
evidenciam, o fracasso no processo de compreensão do texto é certo. 
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Nossas questões, portanto, articulam referenciação por meio da 
análise de objetos diretos anafóricos – prática de análise linguística - com 
a compreensão textual – prática de leitura. Mas elas também vão além e 
se articulam com a produção textual, pois, especificamente na questão 
II, são os alunos que devem decidir por meio de qual expressão vão se 
posicionar positivamente acerca dos “cachos de uvas” mencionados na 
fábula selecionada. Com base na questão anterior e no enunciado da 
última questão, os alunos já estão conscientes do poder das anáforas em 
orientar as intenções do texto. 

As questões, portanto, são excelentes ferramentas para o 
desenvolvimento das habilidades e competências linguísticas dos alunos, 
integrando compreensão, análise linguística e produção textual.

Propostas pedagógicas 

Texto I – A raposa e as uvas

Esopo

Uma raposa, morta de fome, viu, ao passar diante de um pomar, 
penduradas nas ramas de uma viçosa videira, alguns cachos de 
exuberantes uvas negras, e o mais importante, maduras.
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Não pensou duas vezes, e depois de certificar-se que o 
caminho estava livre de intrusos, resolveu colher seu 
alimento. 

Ela então usou de todos os seus dotes, conhecimentos 
e artifícios para pegá-las, mas como estavam fora do seu 
alcance, acabou se cansando em vão, e nada conseguiu.

Desolada, cansada, faminta, frustrada com o insucesso de sua 
empreitada, suspirando, deu de ombros, e se deu por vencida.

Por fim deu meia volta e foi embora. Saiu consolando a si 
mesma, desapontada, dizendo:

“Na verdade, olhando com mais atenção, percebo agora 
que as uvas estão todas estragadas, e não maduras como eu 
imaginei a princípio...” (Disponível em: <http://sitededicas.
ne10.uol.com.br/fabula30a.htm>. Acesso em: 20 fev. 2016.).

I) As palavras sublinhadas no texto I fazem referência ao mesmo termo, 
porém o retomam com diferentes gêneros: “seu alimento” é masculino e 
“las” é feminino. Com base nisso, responda a seguir: 

a) Identifique esse termo: 

Gabarito: Tanto o SN [seu alimento] quanto o pronome átono “las” 
enclítico ao verbo “pegar” fazem referência à expressão “alguns 
cachos de exuberantes uvas negras”.

b) Discuta por que ele é recuperado por palavras de gêneros diferentes:
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Gabarito: “Seu alimento” concorda em gênero masculino com a 
expressão que retoma para enfatizar o seu núcleo (cachos). Porém, 
“las” concorda em gênero feminino com parte dessa expressão a fim 
de dar destaque para “exuberantes uvas negras” e não para o cacho 
propriamente. 

II) No texto abaixo, foram retirados propositalmente os objetos 
diretos anafóricos utilizados para recuperar a expressão alguns cachos de 
exuberantes uvas negras, mencionada inicialmente no texto “A raposa 
e as uvas”. Podemos observar que os termos retirados são neutros em 
termos argumentativos, pois não veiculam a posição do autor em relação 
aos cachos de uvas. Com base nisso, imagine agora que você seja o autor 
deste texto e complete as lacunas a fim de retomar a expressão alguns 
cachos de exuberantes uvas negras de forma positiva, mostrando o seu 
interesse e desejo por eles:

A raposa e as uvas

Uma raposa, morta de fome, viu, ao passar diante de um 
pomar, penduradas nas ramas de uma viçosa videira, alguns 
cachos de exuberantes uvas negras, e o mais importante, 
maduras.

Não pensou duas vezes, e depois de certificar-se que 
o caminho estava livre de intrusos, resolveu colher 
____________.

Ela então usou de todos os seus dotes, conhecimentos e 
artifícios para pegar ___________, mas como estavam 
fora do seu alcance, acabou se cansando em vão, e nada 
conseguiu.

Desolada, cansada, faminta, frustrada com o insucesso de 
sua empreitada, suspirando, deu de ombros, e se deu por 
vencida.
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Por fim deu meia volta e foi embora. Saiu consolando a si 
mesma, desapontada, dizendo: 

“Na verdade, olhando com mais atenção, percebo agora 
que as uvas estão todas estragadas, e não maduras como eu 
imaginei a princípio...”

Gabarito: Aqui o aluno deve retomar de forma positiva o SN [alguns 
exuberantes cachos de uvas negras] a fim de evidenciar que as estratégias 
de referenciação podem sim ser utilizadas para fins argumentativos e 
direcionar a leitura do texto. O aluno pode fazer assim: “resolveu colher 
aquelas frutas maravilhosas”, aqui eu fiz um julgamento positivo sobre o 
cacho, qualificando-o como maravilhoso. “Para pegar aquele banquete 
dos deuses”, mais uma vez, faço um julgamento positivo por meio de um 
SN objeto direto que recupera cachos de uvas. 

Considerações finais 

Este estudo evidencia o quanto o ensino de língua portuguesa pode ser 
beneficiado pela pesquisa acadêmica, reforçando a ideia crescente entre os 
educadores e pesquisadores de que tais práticas podem sim ser conciliáveis. 
No caso deste estudo, as pesquisas científicas sobre referenciação foram a 
base para a reflexão e produção de propostas didáticas. 

O avanço nas pesquisas mostrou que a construção de sentido 
das anáforas pode prescindir da relação de correferência e pode ser 
construído por meio de relações sociocognitivas e interativas, como a 
inferência, o conhecimento de mundo e o conhecimento partilhado. 
A descrição das anáforas indiretas mostra que não é preciso haver um 
termo correferente para construirmos o sentido de um objeto do discurso. 
Dessa forma, esperamos suprir uma necessidade crescente de articular os 
conhecimentos da academia com a prática docente. 
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A CONSTRUÇÃO DA REFERENCIAÇÃO EM PRODUÇÕES ESCRITAS 
DE ALUNOS QUILOMBOLAS DA COMUNIDADE DE MATA CAVALO 

(MT)
Leila Figueiredo de Barros (Uerj)

Introdução

Este texto expõe a proposta de uma pesquisa de doutorado a ser 
desenvolvida de 2016 a março de 2020, em que se pretende investigar 
e compreender o processo de referenciação em produções escritas de 
alunos quilombolas que estão no 9o ano do ensino fundamental.

Para a nossa análise sobre referência, investigaremos os textos de 
alunos quilombolas da região mato-grossense de Mata Cavalo, a partir da 
noção de referenciação anafórica, como objeto de discurso. Por isso que 
teremos, de certo modo, ligação com a teoria dos gêneros textuais, pois como 
destaca Marcuschi (2000, p. 5): “Os gêneros como eventos comunicativos, 
sua análise não recairá nos traços formais, mas na sua funcionalidade sócio-
comunicativa”. Dessa forma, a intenção é contribuir para que a discussão 
a respeito da produção escrita do aluno quilombola na escola seja mais 
produtiva, a fim de que o professor mantenha um olhar mais atento ao texto 
do mesmo, investigando-o não só a partir de recursos léxico-gramaticais, 
mas também de aspectos sociocognitivos de natureza anafórica, bem como 
através da noção de gênero de texto historicamente construído. 

A construção de referentes no texto: um processo de múltiplas reflexões 

Assumindo a perspectiva da referenciação, interessa-nos com esse 
trabalho que o aluno, ao construir seu texto dissertativo/argumentativo, 
utilize recursos de natureza referencial e anafórica, para constituir o gênero. 

Nesse contexto, acreditamos que a influência da linguagem e sua 
constituição acompanha o ser humano durante toda a sua história. E, a 
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relação do homem com o mundo sempre gerou reflexões que colocam a 
linguagem como fator principal. Com os estudos da filosofia da linguagem, 
as inquietações acerca da relação do sujeito com o mundo intensificam-se, 
surgindo, assim, a noção de referência.

A partir da década de 1980, as diversas instituições de ensino, 
perceberam uma necessidade de estudar e agregar conhecimento sobre 
as políticas públicas educacionais, que apresentam um olhar no fazer da 
contemporaneidade. Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN) propõem redimensionamento em torno dos objetos de ensino 
previstos para a língua portuguesa. Tal documento orienta os professores 
a compreender que o ensino de português, por exemplo, não está voltado 
apenas para o ensino de regras gramaticais, de produção textual apoiada 
apenas na tipologia ou mesmo centrar os estudos em um determinado 
gênero discursivo, mas que ele está direcionado para as práticas sociais, 
nas quais os alunos deverão saber mobilizar todo conhecimento adquirido 
na esfera escolar, por considerar que cabe à escola oportunizar ao aluno 
uma formação cidadã, autônoma.

Nesse contexto, as reflexões sobre o ensino de língua materna 
ganham novas orientações, passando a ser representado na noção de 
texto, conforme é enfatizado nos PCN (1998, p. 21): “O discurso, quando 
produzido, manifesta-se linguisticamente por meio de textos. O produto 
da atividade discursiva oral ou escrita que forma um todo significativo, 
qualquer que seja a sua extensão, é o texto.”

Nesse novo contexto, foram surgindo novos gêneros do discurso e 
tomando como parâmetro a organização das atividades realizadas pelo ser 
humano em esferas de comunicação, Bakhtin (2010 [1952-1953, 1979], p. 
279) define os gêneros como “tipos relativamente estáveis de enunciados”, 
uma vez que eles se constituem a partir do funcionamento das esferas de 
atividades desenvolvidas pelos sujeitos. A linguagem, pois, assumida sob 
uma perspectiva enunciativa, torna-se materialidade semiótica, linguística 
e realiza-se em uma esfera de prática social. 
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Essas práticas sociais envolvem as mais diferentes situações de 
comunicação, que podem ir desde uma conversa informal até uma situação 
de absoluta formalidade. 

Maingueneau (2000, p. 55), analisando as ideias bakhtinianas, diz 
que, para interpretar qualquer enunciado, é necessário relacioná-lo a 
muitos outros, “pois cada gênero de discurso tem sua maneira de tratar 
a multiplicidade de relações interdiscursivas”. Por exemplo, um jornal não 
cita da mesma maneira, nem cita as mesmas fontes que uma propaganda de 
sabão em pó. Isso porque o discurso só adquire sentido se estiver inserido 
em um universo de outros discursos: quando classificamos um texto 
dentro de um determinado gênero estamos relacionando-o aos demais 
textos do mesmo gênero. Segundo o autor, podemos dividir os gêneros 
de discurso tomando por invariante um lugar institucional: é a “cena de 
enunciação” que permite articular todas as dimensões discursivas; é ela 
que desempenha o papel crucial entre a organização linguística do texto 
e o discurso como instituição de fala e instauração de um evento verbal 
no mundo (MAINGUENEAU, 2000, p. 229). Importa-nos, na perspectiva 
discursiva, não a organização do texto, mas o que o texto organiza em 
sua discursividade, em relação à ordem da língua e a das coisas: a sua 
materialidade.

Algumas pesquisas sobre produção textual

Avaliações externas como Saeb, Enem, tem apontado que a maioria 
das crianças e jovens do ensino fundamental e médio, apresentam 
desempenho insatisfatório. Essa constatação evidencia que a escola 
brasileira pouco avançou nesse campo. Assim, um número significativo 
de alunos vem sendo prejudicado em seu desempenho escolar, em 
decorrência das dificuldades em produzir textos escritos. Muitos são os 
estudos que denunciam as falhas na produção escrita.
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Segundo apontam diagnósticos elaborados por Pécora (1992) e por Val 
(1993) que investigaram textos de alunos (vestibulandos), essas produções 
textuais apresentaram problemas generalizados, especialmente no 
aspecto discursivo. 

O trabalho de Alcir Pécora, Problemas de redação (1992), foi um dos 
primeiros de influência nas discussões sobre a necessidade de se redefinir 
o ensino de produção textual. No diagnóstico elaborado pelo autor, a 
conclusão a que chegou sobre as redações analisadas (num corpus de 
1.500 redações) foi de que a maioria absoluta delas sustentava sua reflexão 
“por uma colagem mal ajambrada de frases feitas e acabadas, retiradas de 
fontes não muito diversificadas” (PÉCOrA, 1992, p. 14). 

Em sua obra, Pécora aponta treze problemas recorrentes em redações 
de vestibulandos, mas também comuns nas redações escolares de um 
modo geral: acentuação, pontuação, ortografia, norma culta, emprego 
lexical, incompletude associativa, emprego de relatores, emprego de 
anafóricos, redundância, emprego de noções confusas, emprego de noções 
de totalidade indeterminada, emprego de noções semiformalizadas e 
lugar-comum. O trabalho de Pécora alcançou ampla repercussão na 
comunidade acadêmica e foi, por vezes, tomado como uma das principais 
referências para se discutir o ensino de produção textual.

Também na década de 1990, a obra Redação e textualidade (1993), 
de Maria da Graça Costa Val, tornou-se um importante instrumento de 
divulgação das ideias de Beaugrande e Dressler no Brasil, fundamentadas 
no estabelecimento de princípios de textualidade – coerência, coesão, 
informatividade, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, 
intertextualidade. Val diagnosticou, a partir da análise dos fatores de 
textualidade de redações de candidatos ao curso de Letras da UFMG, 
que embora as redações fossem do tipo certinhas e arrumadinhas, 
atestassem que o produtor dominava a língua padrão formal escrita e 
que sabia organizar as ideias conforme o modelo canônico de dissertação, 
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as redações se tratavam, em sua maioria (90% do corpus analisado) de 
maus textos, pobres, simplistas, insípidos, quase todos iguais, muitos deles 
eivados de impropriedades (VAL, 1993, p. 118).

As observações apontadas anteriormente justificam, em parte, as 
dificuldades observadas nas produções de textos dos alunos, problema 
que faz parte do cotidiano das escolas brasileiras, detectado desde as 
séries iniciais e que apresentam continuidade nas séries subsequentes. 

Frente a essas considerações, pergunta-se: o que revela os textos 
produzidos por alunos de uma comunidade quilombola? Quais são 
as práticas de letramento recorrentes na comunidade quilombola de 
Mata Cavalo? Sabe-se que o processo de letramento nestes contextos é 
complexo e pouco conhecido. Uma investigação sobre os processos de 
letramento junto a povos que possuem sua identidade cultural específica 
se torna imprescindível. Assim, compreender-se-á melhor o impacto e as 
influências decorrentes das modificações ocorridas no cenário cultural 
mais amplo em relação às práticas locais, como também às práticas 
escolares de transmissão do conhecimento escrito.

Para subsidiar nossas reflexões e análises, buscaremos as 
contribuições dos estudos do letramento que auxiliam a compreender 
a diversidade de práticas envolvendo a linguagem escrita em contextos 
específicos de diferentes pessoas e/ou grupos. Operar um estudo com 
o conceito de letramento, entendido em sua dimensão social, supõe, 
pois, deslocamentos em nossos modos de ver pessoas e ou grupos em 
suas relações com as práticas de leitura e escrita em uma sociedade 
grafocêntrica. Pois o conceito de letramento:

Parece ter facilitado o campo das pesquisas, 
principalmente, ao recobrir aspectos além daqueles 
específicos das habilidades do ler e escrever, como 
um dispositivo para se compreender um fenômeno 
sociocultural, os modos e as condições com que a 
sociedade brasileira lida com a escrita (MArINhO; 
CArVALhO, 2010, p.17).
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Marinho e Carvalho apontam o seguinte:

Essas concepções estão estreitamente relacionadas com 
os processos sociais de produção e de distribuição do 
conhecimento, com os processos de inclusão de grupos 
sociais e étnicos na escola de ensino fundamental, nas 
universidades e em espaços socioculturais dos quais têm 
sido excluídos (2010, p. 71). 

 Durante a década de 1970, passamos por uma democratização 
do ensino fundamental, hoje o Brasil ensaia modos de democratizar 
o ensino superior, o acesso à universidade. Estudos e debates sobre 
grupos “tradicionais” vêm ganhando espaço e visibilidade nas esferas 
políticas e acadêmicas: 

Algumas universidades brasileiras vêm criando cursos 
superiores especiais destinados à formação de professores 
indígenas, de professores para as escolas do campo, assim 
como têm investido em projetos voltados para negros 
e jovens excluídos do ensino fundamental, do ensino 
médio e da universidade. Grupos “tradicionais” – índios, 
quilombolas, geraizeiros, assentados, negros, ribeirinhos – 
pressionam a abertura das universidades para o acesso ao 
“saber” (MArINhO; CArVALhO, 2010, p. 71). 

Mas, afinal, o que sabemos sobre essas populações, sobre seus 
conhecimentos e expectativas em relação à escrita? Quais seriam as 
concepções de letramento em seus contextos? Sabemos o quanto essas 
categorias atribuídas às populações tradicionais não têm nos garantido um 
quadro sólido e, menos ainda, claro do seu desenho, de suas fronteiras. 
Por isso, estamos certos da necessidade e relevância social de pesquisas 
sobre esses grupos. 

Para trabalhar com estudos da referenciação é necessário pensar não 
apenas na abordagem linguística, mas também na cognitiva, uma vez que 
ambas estão estreitamente imbricadas, por conta das atividades ligadas 
a práticas e aos discursos. A referenciação assume, pois, um caráter de 
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prática simbólica, que passa pela leitura de mundo do autor. Por isso que 
na escrita de um texto, ocorre um processo de ajustamento das palavras 
que não se faz diretamente em relação ao referente dentro do mundo, 
mas no quadro contextual, a fim de construir o objeto de discurso pelo 
curso do próprio processo de referenciação (MONDADA, 1994).

Como podemos notar, os pesquisadores citados apresentam 
posicionamentos semelhantes sobre o processo de referenciação. Dessa 
maneira, entendemos que a interpretação de referência não depende 
apenas do conhecimento linguístico do receptor do texto, mas também de 
seus conhecimentos sociais, por esse processo relaciona-se às expressões 
que cada indivíduo escolhe para representar o mundo.

Guiado pela premissa de que as referências textuais são construídas 
no processo discursivo, concordamos com Bunzen (2006, p. 149): “alunos 
não deveriam produzir ‘redações’, meros produtos escolares, mas textos 
diversos que se aproximassem dos usos extraescolares, com função 
específica e situada dentro de uma prática social escolar.”

Contextualizando a região investigada: um olhar na historicidade 
quilombola

A título de contextualização, o quilombo de Mata Cavalo está localizado 
no município de Nossa Senhora do Livramento (MT), a 10 km da sede do 
município e a 42 km de Cuiabá. A área desse quilombo é de 14.700 hectares 
e nele há 418 famílias quilombolas, parte residindo na área e parte nas 
cidades vizinhas. Mata Cavalo é formado pelas comunidades quilombolas 
do Aguassú, Ourinhos/Ponte da Estiva, Mata Cavalo de Baixo, Mata Cavalo 
de Cima, Mutuca, e Capim Verde, cada qual com sua associação. Estas 
comunidades formaram a Associação Sesmaria para representá-las junto 
aos órgãos públicos e para receber o título de domínio da área. 

Por conta da diversidade social do quilombo de Mata Cavalo, ele é 
também denominado, principalmente pelos órgãos públicos, de Complexo 
Sesmaria Boa Vida – quilombo Mata Cavalo.
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Desde a sua formação os agrupamentos negros de Mata Cavalo 
foram alvos de tentativas de expropriação de suas terras realizadas por 
fazendeiros da região, só não conseguiram êxito por conta da resistência 
da comunidade local.

Conforme Santos (2007, p. 33), a história do quilombo de Mata Cavalo 
está vinculada ao processo de expansão territorial e exploração mineral 
como em toda a história da capitania de Mato Grosso nesse período, e 
particularmente ao município de Nossa Senhora do Livramento. 

Com relação à Capitania de Mato Grosso, o pesquisador Edvaldo 
de Assis afirma que entre 1751 a 1764, entraram em Mato Grosso 3.051 
escravos: “Nesse período foi erigida a Vila Bela e fortalecido o poder na 
Capitania com a chegada de Dom rolim de Moura, o qual tinha instruções 
para habitar a região do Guaporé, assegurando os domínios portugueses” 
(ASSIS, 1988, p. 40).

Conforme pesquisa de Santos (2007, p. 43) o nome de Mata Cavalo 
segundo os moradores deve-se ao córrego do mesmo nome. Conta-se que 
antigamente havia uma estrada que passava pelas suas terras que servia 
de rota para os viajantes. Contam também que os serviços dos correios 
eram transportados em cavalos. Nessa rota ficava o córrego. Certo dia 
durante o período das cheias o córrego estava muito cheio e os peões 
estavam receosos em atravessar com a tropa repleta de cargas. Pediram 
aos seus chefes

para esperarem a enchente vazar por causa do perigo que corriam, 
porém receberam ordens para atravessar de qualquer jeito. Ao tentar a 
travessia, foram arrastados pela correnteza e morreram os homens e os 
cavalos. A partir desse episódio o córrego ficou conhecido como o rio que 
mata cavalos. Com o passar do tempo o nome foi simplificado para Mata 
Cavalo para nomear o quilombo como um todo.
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A ótica da pesquisa

Esta pesquisa será de natureza qualitativa e interpretativa, pautada na 
análise de documentos, uma vez que a investigação qualitativa apresentada 
por Denzin e Lincoln (2006) compreendem a pesquisa como um terreno 
de múltiplas práticas interpretativas que garantem visibilidades diferentes 
ao mundo. A ênfase em abordagens interpretativas justifica-se pela 
tendência em estudar as coisas em seus cenários naturais para entender 
os fenômenos em termos dos significados que as pessoas atribuem a eles, 
sem privilegiar uma única prática em relação à outra. Os pesquisadores 
qualitativos fazem uso de materiais empíricos variados como os textos 
e produções culturais, textos observacionais, históricos, interativos e 
visuais que permitam descrever momentos e significados cotidianos que 
perpassam a vida dos indivíduos pesquisados. 

Tomamos, nesta pesquisa, como principais instrumentos de análise 
os PCN do ensino fundamental, as produções textuais dissertativas/
argumentativas individuais dos alunos que contemple um corpus para 
análise de 40 textos. Os desdobramentos serão constituídos por meio 
do estudo da referenciação, no qual a questão da escrita autoral será de 
suma importância para a realização das interpretações dos textos dos 
alunos investigados.

A pesquisa busca analisar a produção escrita de alunos do 9o ano 
do ensino fundamental. Como locus para a pesquisa, escolhemos a 
escola estadual Tereza Conceição de Arruda, localizada na área rural, 
especificamente, no quilombo de Mata Cavalo.

Conhecida como Complexo de Mata Cavalo, a comunidade quilombola 
que se encontra no município de Nossa Senhora do Livramento (65 km da 
capital Cuiabá), a Escola Estadual Professora Tereza Conceição de Arruda, 
atende cerca de 110 alunos das comunidades quilombolas – tais como 
Ourinhos, Estiva, Aguaçu, Mata Cavalo de Baixo, Mata-Cavalo de Cima, 
Mutuca e Capim Verde –, que contam com ensino fundamental, ensino 
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médio e educação para jovens adultos (EJA). A comunidade de Mata 
Cavalo é uma das mais antigas de Mato Grosso, abriga a mais de cento e 
vinte anos os descendentes dos escravos que herdaram essa área de terra, 
e que resistem até hoje a pressão dos fazendeiros da região.

Vale ressaltar que nossa pesquisa vislumbrará apenas com o 9o ano 
do ensino fundamental, pois acreditamos que nesse período podemos 
perceber como se deu o avanço da escrita nesse percurso de escolarização. 

Para tanto, utilizaremos os princípios da análise de documentos que 
se justifica para dar mais consistência aos resultados, pois perfazem uma 
fonte e evidências que fundamentam as afirmações e declarações do 
pesquisador. (LÜDKE; ANDrÉ, 1986).

Yin (2005) afirma que, para os estudos de caso, os documentos devem 
ser cuidadosamente analisados e sua importância está em valorizar e 
contribuir com os outros instrumentos. Por isso, tentaremos utilizar 
em nossa pesquisa a técnica utilizada em conjunto com a observação 
participante e entrevista semiestruturada.

Partindo desse princípio, optamos pela análise de documentos 
(produções escolares) por concordarmos com holsti (1969, p. 17-18 apud 
LÜDKE; ANDrÉ, 1986, p. 38), que vislumbra a análise documental como 
metodologia apropriada em que

O interesse do pesquisador é estudar o problema a partir 
da própria expressão dos indivíduos, ou seja, quando a 
linguagem dos sujeitos é crucial para a investigação. Nesta 
situação incluem-se todas as formas de produção do 
sujeito em forma escrita. Como redações, dissertações, 
testes projetivos, diários pessoais, cartas [...]

Como se pode observar no excerto acima, o interesse de um 
pesquisador é estudar o problema a partir da aproximação com o sujeito, 
por isso faremos uma observação direta com os alunos em situação de 
produção textual, em sala de aula, para favorecer a visualização do 
contexto escolar, para aproximar da realidade do aluno.
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Considerações finais

As investigações sobre referenciação, a partir da perspectiva sócio-
histórica, fazem parte das nossas preocupações nesta pesquisa. A nossa 
escolha sobre a escola quilombola de Mato Grosso, justifica-se pela 
invisibilidade desta comunidade em Mato Grosso e no Brasil, tendo em vista 
que existem poucos trabalhos que depreendem dessa região e acreditamos 
que a pesquisa poderá contribuir para o fortalecimento de materiais 
colaborativo ou de apoio, que possibilite o entendimento de como os textos 
produzidos na modalidade escrita contam com a estratégia de referenciação, 
artifício de construção de objetos discursivos. A referenciação, conforme 
Koch (2005), é um recurso que o produtor do texto utiliza para expressar a 
sua forma particular de retratar o mundo circundante. 

Desse modo, o ensino de Língua Portuguesa, especificamente, a 
construção da referenciação, deve estar voltado para o desenvolvimento 
de aspectos linguísticos, discursivos, raciocínio lógico e criativo do aluno, de 
maneira, a ressignificar conceitos para avançar do diálogo espontâneo para a 
argumentação escrita, tornando-se usuários competentes linguisticamente 
em que a língua impõe como necessidade na vida cotidiana. 

Neste horizonte, para melhor orientar nossa pesquisa, reforçamos os 
dizeres de Koch e Elias (2006, p. 135), em sua obra ler e compreender: 
os sentidos do texto, em que definem referenciação como “uma atividade 
discursiva, na qual, o processamento textual se dá numa oscilação 
entre vários movimentos: um para frente (projetivo) e outro para trás 
(retrospectivo), representáveis parcialmente pela catáfora e anáfora”. 
Esses movimentos de construção de referentes é o que possibilita ao texto 
sua progressão, e o caracteriza como uma atividade discursiva, na qual as 
escolhas dos sujeitos implicam o processo de referenciação.

Por último, esperamos, que o ensino de Língua Portuguesa se organize 
em torno do uso efetivo da língua e que o ensino da produção de textos e da 
gramática não seja visto somente como atividade complementar. Almejamos 
uma prática de reflexão sobre a estrutura da língua e de seus usos.
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REFLETINDO SOBRE ESTRUTURA SINTÁTICA E MUDANÇA 
LINGUÍSTICA: O CASO DAS CONSTRUÇÕES DE TÓPICO-SUJEITO

Ulli Santos Bispo Fernandes (UFRJ) 
Maria Eugênia Lammoglia Duarte (UFRJ)

Introdução

Alguns fenômenos recentes no português do Brasil, embora 
frequentes na fala, nem sempre são notados pelos alunos, uma vez que 
estão distantes do ensino e das descrições que o norteiam. Entre eles, 
estão as construções referidas como de “tópico-sujeito”, que incluem, 
entre outras, aquela que exibe o alçamento de um adjunto (possessivo) 
para a posição estrutural do sujeito, como em (1a). Essa estrutura poderia 
exibir a ordem SN V (1b) ou V SN (1c), formas consideradas padrão:

(1) a. [SFlex[Minha cueca]i soltou [tinta vermelha [

b. [SFlex [A tinta vermelha da minha cueca]i soltou [t]i ] 

c. [SFlex[0expSoltou [tinta vermelha da minha cueca] ]

Como podemos ver, o PB pode apresentar três formas em variação. 
No exemplo apresentado em (1a) o adjunto é alçado para a posição do 
sujeito, permanecendo parte do SN na posição onde foi gerado; em (1b) 
temos o movimento do SN para a posição estrutural do sujeito, produzindo 
a ordem SV; em (1c) o SN aparece posposto ao verbo, exibindo a ordem V 
SN, considerada básica nas línguas que admitem sujeito nulo. 

O objetivo deste artigo é levar os alunos a refletir sobre o que 
permite a estrutura apresentada em (1a), que já se encontra em materiais 
escritos, tais como sites de reclamação veiculados livremente na internet. 
Mostraremos que a estrutura está relacionada a certos tipos de verbos e 
às mudanças em curso no PB – a tendência ao preenchimento da posição 
estrutural do sujeito e a proeminência do tópico, que leva o falante 
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a preferir (1a) a (1b) (DUArTE, 1993, 1995). Dessa forma, esperamos 
contribuir para que os alunos tenham contato com diferentes variantes 
linguísticas, para que, de fato, entendam e reconheçam as estruturas da 
sua língua e as mudanças em curso.

Este artigo apresenta três seções. Na seção 1, apresentaremos 
os estudos relacionados às construções de tópico-sujeito com verbos 
inacusativos no PB; na seção 2, faremos uma reflexão acerca do ensino 
das construções de tópico-sujeito com verbos inacusativos em sala de aula 
e, posteriormente, apresentaremos duas propostas de atividades; por fim, 
concluiremos nosso trabalho com breves considerações.

O que dizem as pesquisas científicas sobre as construções de tópico-
sujeito no PB?

Nos anos 1980, a linguista brasileira Eunice Pontes já apontava a 
presença expressiva de construções de tópico no PB. Entre as construções 
de tópico marcado, a autora apresenta quatro tipos atestados no PB 
(utilizamos terminologia mais recente, com base em Mateus et al (2003), na 
apresentação das construções de tópico marcado, mantendo, entretanto, 
a proposta de Pontes): tópico-pendente ou anacoluto (termo usado pela 
tradição gramatical) (2), o deslocamento à esquerda (3), topicalização (4) e 
tópico-sujeito (5), ilustrados a seguir:

(2) [STopDoce] [SFlex eu gosto de gelatina, gosto de pudim]. 
(OrSINI; VASCO, 2007, p. 84).

(3) [STopAs praias do Nordeste]i [SFlexelasi são todas muito 
lindas. (OrSINI; VASCO, 2007, p. 84).

(4) [Stop Leite] [SFlex eu não vou comprar [ t ]i ] (PONTES, 
1987, p. 82).

(5) [SFlex [O jasmim]i amarelou [as pontas [t]i ]. (PONTES, 
1987, p. 35).
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O exemplo em (2) consiste numa estrutura semelhante ao tópico chinês 
e, segundo Pontes (1987), não tem qualquer relação sintática com uma 
posição dentro do comentário; já em (3), o elemento externo, ou tópico 
marcado, é correferente com o sujeito da sentença – comentário; em (4), 
trata-se de uma operação sintática, com movimento de constituintes da 
sentença-comentário para a posição externa à sentença, o que justifica a 
relação sintática entre o tópico e uma posição vazia dentro do comentário. 
Finalmente, em (5), um elemento não selecionado pelo predicador verbal, 
mas com proeminência no discurso, se move para a posição estrutural do 
sujeito. No exemplo em questão, temos uma estrutura em que o tópico 
e o sujeito se fundem ocupando, assim, uma posição interna à sentença-
comentário. Segundo Pontes (1987), a concordância entre o verbo e 
o elemento alçado é um argumento a favor da interpretação do tópico  
como sujeito. 

Em “O Jasmim amarelou as pontas” temos um verbo inacusativo, 
que seleciona apenas um argumento interno, com o papel semântico de 
tema (-agentivo). A ordem considerada básica no português brasileiro 
seria “amarelou as pontas do jasmim”, que apresenta uma posição vazia à 
esquerda do verbo, posição para a qual esse argumento interno inteiro – 
todo o SN – pode ser movido (as pontas do Jasmim amarelaram) ou apenas 
parte dele – o adjunto adnominal – conforme podemos ver no exemplo 
em questão. Segundo Pontes (1987), essa estrutura seria uma evidência de 
que o PB é uma língua orientada para o discurso, isto é, com proeminência 
de tópico, e não apenas para a sintaxe (S V O).

Os estudos de Duarte (1993), que analisou peças de teatro entre os 
séculos XIX e XX, já indicavam que o PB está passando por uma mudança 
em relação à marcação do Parâmetro do Sujeito Nulo (PSN), remarcando 
seu valor de [+sujeito nulo] para [- sujeito nulo]. Segundo Duarte (1993), 
a redução do paradigma pronominal levou à redução do paradigma 
flexional, que, por sua vez, contribuiu diretamente para o preenchimento 
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do sujeito. Os resultados sincrônicos de Duarte (1995), com base na fala 
carioca, confirmam essa mudança.

Santos e Soares da Silva (2012), com base na amostra diacrônica de 
Duarte (1993), analisaram a variação na ordem V- SN e SN-V com verbos 
inacusativos. Os resultados mostram que a ordem verbo-sujeito com verbos 
inacusativos, que ainda apresenta maior resistência à mudança do PB em 
direção ao preenchimento do sujeito, já começa a apresentar alterações, 
tanto na fala quanto na escrita, em especial com o grupo de verbos 
morrer, nascer e envelhecer, que em geral selecionam um argumento, 
sempre associados a um SD com o traço [+ humano], independentemente 
do status informacional do verbo (novo ou velho) ou da sua definitude, 
conforme pode ser visto nos exemplos em (6). 

(6) a. Porque meu pai morreu eu tinha três anos (fala)

b. Dias antes foi a vez da rocinha, onde numa operação 
mal explicada três garotos morreram (escrita) (SANTOS; 
SOArES DA SILVA, 2012).

Assim, embora mais lentamente, o estudo de Santos e Soares da 
Silva (2012) já revela que a mudança da ordem de constituintes estaria 
se implementando no sistema a partir de verbos que selecionam 
semanticamente um argumento [+ humano] e, dessa forma, a mudança 
seguiria uma hierarquia de [+ humano ] para [- humano].

Porém, os resultados das análises das peças de teatro (SANTOS; 
SOArES DA SILVA, 2012), assim como os resultados com base em amostras 
sincrônicas, com base em entrevistas (SANTOS; DUArTE, 2006; SANTOS, 
2007) mostram que as estruturas de tópico-sujeito estão ausentes. Não é 
possível afirmar por que razão tais estruturas estão ausentes das entrevistas 
tidas como o que temos de mais próximo da fala espontânea. O fato é 
que elas não favorecem as estruturas de tópico-sujeito. Esse resultado 
confirma o que já fora apontado por Vasco (1999, 2006) e Orsini (2003), 
cujas análises atestam as mais diversas construções de tópico marcado, 



sumário

116Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

mas, entre as poucas construções de tópico-sujeito, não se encontram 
alçamentos de genitivos. Não admira que os dados de Eunice Pontes 
fossem coletados em conversas de corredores, longe dos microfones das 
entrevistas sociolinguísticas. 

Já os resultados de Fernandes (2015) e Duarte e Fernandes (2016) 
mostram que, em sites de reclamação (www.reclameaqui.com) veiculados 
livremente na internet, um gênero menos monitorado, as estruturas de 
tópico-sujeito são encontradas. 

A figura 1 indica que o alçamento do adjunto é a estratégia preferida 
(7a), com 58%, seguida da anteposição do SN (7b), com 38%, e, finalmente, 
com a ordem V SN (7c) alcançando apenas 4%. Os exemplos a seguir, que 
foram retirados do corpus, representam esses percentuais:

(7) a. [SFlex[A impressora]i acabou [a tinta preta [t]i]os 
cartuchos queimam, eles não recarregam 

b. A um mês o [SFlex [o vidro dianteiro do meu carro]i 
trincou[ t ]i] daí entrei em contato com o Bradesco seguro 
e solicitei a troca. 

c. Adquirimos uma máquina de massa em 06.06.14,[SP 
segundo uso [SFlex[0exp quebrou [um pedaço do misturador] ]
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Os resultados de Fernandes (2015) e de Duarte e Fernandes (2016) 
indicam que a ordem SN V é uma tendência no PB; em estruturas em 
que o SN apresenta um adjunto, o PB apresentou um número expressivo 
de alçamento desse adjunto para a posição estrutural do sujeito, o que 
confirma a hipótese de que o PB é uma língua que está mudando em 
direção ao preenchimento do sujeito e o alçamento de adjunto possessivo 
é mais uma estratégia de preenchimento do sujeito, e, além disso, confirma 
que o PB é uma língua orientada para o discurso, isto é, com proeminência 
de tópico, e não apenas orientada para a sintaxe (S V O). 

Assim, é necessário levar em conta a orientação para o discurso a fim de 
melhor entender as construções com alçamento de um adjunto possessivo 
(e de outros constituintes que não constituem objeto desta pesquisa).

Refletindo sobre a estrutura de tópico-sujeito em sala de aula

Embora as construções de tópico-sujeito sejam frequentes no PB, 
essas estruturas estão distantes do ensino em sala de aula. As construções 
de tópico são tratadas pelas gramáticas tradicionais e pelos manuais 
didáticos como figuras de sintaxe (cf. CUNhA; CINTrA, 1985). Ao tratarem 
das estruturas de tópico-marcado, por exemplo, referem-se às construções 
de tópico-pendente (anacoluto) como um desvio da língua ou, no caso das 
construções de tópico-sujeito, simplesmente ignoram as estruturas.

Segundo Basso e Oliveira (2012), por vezes, deixamos a experiência 
com a língua, que é enriquecedora, para segundo plano e ficamos presos a 
ensinar gêneros que são pouco utilizados pelos alunos. Dessa forma, Basso 
e Oliveira (2012) propõem uma abordagem do componente gramatical 
em sala de aula, sobretudo um olhar científico, curioso. Segundo essa 
perspectiva, um professor deve ser um pesquisador, deve olhar a sala de 
aula como um laboratório constituído do conhecimento dos alunos. Assim, 
se o professor tem por objetivo construir um conhecimento gramatical, 
deve fazê-lo, inclusive, com dados que não estão normalmente na sala de 
aula e, dessa forma, construir uma reflexão linguística a partir de usos que 
são até pouco sistematizados normalmente nos materiais didáticos. 
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Assim, ao trabalhar com as construções de tópico-sujeito com 
verbos inacusativos em sala de aula, não se trata de ensinar uma 
nova estrutura aos alunos, uma vez que, assim como demonstram os 
resultados apresentados na seção anterior, eles já produzem esse tipo 
de sentença. Trata-se de levar o aluno a conhecer as estruturas da sua 
língua e entender as diferentes possibilidades de organização. Além 
disso, é importante conhecer as motivações para cada forma, quais as 
conservadoras e quais as inovadoras. Dessa forma, é importante refletir 
sobre a própria língua a partir de usos que são pouco sistematizados ou 
ignorados nos materiais didáticos.

A seguir, vejamos algumas propostas de atividades em sala de aula.

Propostas de atividades em sala de aula

Nesta seção, apresentaremos duas propostas de atividades para 
trabalhar as construções de tópico-sujeito com verbos inacusativos em 
sala de aula. As atividades propostas seriam direcionadas às turmas de 
ensino médio, uma vez que se pressupõe que eles já dominam os conceitos 
de predicação, transitividade verbal e sujeito.

Como estamos tratando de verbos inacusativos, que, por serem 
monoargumentais, são tratados pelas gramáticas tradicionais como 
intransitivos, é importante que, antes de iniciar as atividades, o 
professor construa em sala de aula um quadro que diferencie os verbos 
verdadeiramente intransitivos (8) dos verbos inacusativos (9):

(8) a. [As meninas] dançam

b. * dançam [as meninas]

(9)  a- [A encomenda] chegou

b- __Chegou [a encomenda]

Em (8) e (9), os verbos dançar e chegar, por apresentarem apenas 
um argumento, são classificados, segundo a tradição gramatical, como 
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intransitivos. Porém, uma análise mais atenta nos permitiria perceber que 
os dois verbos apresentam características diferentes.

Como podemos ver nos exemplos em (8), o verbo dançar, em geral, 
seleciona um argumento [+agentivo], que ocupa a posição pré-verbal; 
já o verbo chegar seleciona um argumento [- agentivo] e pode ocupar a 
posição pré-verbal ou pós-verbal, isso é, apresentam mobilidade na frase, 
como pode ser visto em (9).

Assim, teríamos dois grupos de verbos: os intransitivos (dançar, 
trabalhar, pular, correr) e os inacusativos (chegar, terminar, nascer, morrer).

A partir de então, o professor apresentaria as três possibilidades de 
construção com verbos inacusativos no PB, apresentadas em (1). 

Vejamos a seguir as atividades propostas:

Atividade I

Aprendemos que os verbos classificados como intransitivos incluem 
dois tipos de verbos: os que só admitem um sujeito anteposto ao verbo, 
sempre com o traço [+agentivo] e os que admitem o sujeito anteposto e 
posposto ao verbo, um SN [-agentivo]. 

Veja a lista de verbos abaixo a construa sentenças que lhe permitam 
testar quais deles aceitam uma só posição (SV) e quais aceitam duas SV – 
VS: dançar, brilhar, surgir, trabalhar, aparecer, morrer, desmaiar, nascer, 
correr, nadar, acontecer.

Objetivo da atividade: através desse exercício, é possível distinguir 
duas classes de verbos que se constroem com um sujeito e que têm 
comportamentos distintos, sem precisar trabalhar com a nomenclatura 
intransitivos e inacusativos. 

Atividade II

Assim como vimos anteriormente, o português brasileiro apresenta 
três possibilidades de construção com verbos inacusativos, em sentenças 
que contenham um adjunto. 
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A seguir, temos três construções com cada tipo de estrutura estudada. 
Complete o quadro abaixo com as duas outras formas possíveis para cada 
uma delas:

V SN SN V Adjunto-V-SN
rasgou [a parte de 
cima da mala].

[A tinta preta da 
impressora] acabou 

[A bateria] acendeu [a 
luz]

Objetivos das atividades: Através dessa atividade, os alunos teriam 
contato com as três diferentes possibilidades de construção com verbos 
inacusativos no PB, e, ao construir as sentenças, seriam levados a refletir 
sobre o uso de cada uma delas e a possibilidade de mobilidade do SN 
dentro das frases, característica dos verbos inacusativos. No caso das 
construções de tópico-sujeito, por exemplo, o objetivo é que os alunos 
entendam que tópico e sujeito se fundem, ocupando, assim, uma posição 
interna à sentença, desencadeando concordância com o verbo: daí o 
rótulo “tópico-sujeito”.

Considerações finais

Este artigo buscou, primeiramente, através dos resultados das 
pesquisas científicas, apresentar as três possibilidades de construção 
com verbos inacusativos no PB, entre as quais estão as construções de 
tópico-sujeito, que, segundo Fernandes (2015) e Duarte e Fernandes 
(2016) se configuram como a estratégia preferida do PB em sentenças que 
apresentam um adjunto possessivo.

Como vimos anteriormente, esse resultado está intimamente 
relacionado à mudança do PB em direção ao preenchimento do sujeito 
(DUArTE, 1993) e à orientação para o discurso, apontada por Pontes 
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(1987). O alçamento do adjunto para posição à esquerda do verbo seria 
mais uma estratégia de preenchimento do sujeito.

Porém, embora as construções referidas como de tópico-sujeito sejam 
frequentes no PB, elas estão distantes do ensino e das descrições que o 
norteiam. Sendo assim, buscamos fazer uma reflexão acerca do ensino das 
construções de tópico-sujeito com verbos inacusativos e apresentamos 
duas propostas de atividades para trabalhar o tema em sala de aula.

Dessa forma, o professor levaria para sala de aula estruturas que são 
pouco sistematizadas ou ignoradas pelos materiais didáticos, de modo 
que o aluno tenha contato com diferentes variantes linguísticas, para que, 
de fato, entenda e reconheça as estruturas da sua língua. 
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O ENSINO DE GRAMÁTICA: O TRATAMENTO DA VARIAÇÃO  
NA EXPRESSÃO DA CONCORDÂNCIA VERBAL NA SALA DE  

AULA DE PORTUGUÊS
Bismarck Zanco de Moura (UFRJ)

Introdução

Este trabalho aborda a concordância verbal na língua portuguesa, 
concentrando-se, mais especificamente, na análise dos contextos mais 
propensos ao apagamento das marcas, por meio das quais o fenômeno 
em análise se materializa. Utilizam-se 42 textos do gênero escolar redação, 
que foram elaborados conforme os padrões do Enem. Essas redações 
sobre o tema “Funk ostentação nos tempos de crise” foram escritas por 
alunos do terceiro ano do ensino médio. O interesse central desse estudo 
é refletir sobre sua repercussão no âmbito do ensino de língua materna, 
o que se dará mediante sugestões pedagógicas. Essa pretensão está 
associada, particularmente, à ampliação da competência linguística dos 
estudantes, através do conhecimento das diferentes formas de expressão 
da concordância de que a língua dispõe, bem como de sua legitimação. 

A concordância verbal portuguesa, procedimento de natureza 
morfossintática, caracteriza-se por ser um mecanismo que funciona, 
segundo Perini (2011, p. 186), “como um sistema de condições de 
harmonização entre o sujeito e o núcleo do predicado das orações”. Esse 
vocábulo sobre o qual as marcas de concordância incidem é um verbo 
(e em se tratando de locuções verbais, os auxiliares). Embora os núcleos 
dos predicados nominais não sejam um verbo, mas constituintes de 
natureza nominal, adjetival ou adverbial, as marcas também se expressam 
nesse item lexical, o verbo. Pode-se dizer que a harmonização a que nos 
referimos advém da compatibilização das marcas de número e pessoa do 
verbo com as do sujeito gramatical que ele seleciona. Para Castilho (2014, 
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p. 411), “essa conformidade é uma redundância, já que há repetição das 
marcas de número e pessoa do sujeito no verbo predicador”.

Análise dos dados

A seguir, serão descritos com base na análise sociolinguística de Vieira 
(2011), os contextos de aplicação ou não da regra de concordância verbal 
detectados nas redações, que serviram de objeto de estudo. Segundo 
a autora, as marcas de concordância, que apresentam altos índices 
de materialização nas variedades mais formais da língua, como em (i), 
costumam ser apagadas nos contextos – em que o núcleo do sujeito está 
distante do verbo predicador, como em (ii), devido à presença de elementos 
intervenientes, estruturas linguísticas que se colocam entre o sujeito e o 
verbo; em que o sujeito é posposto ao verbo predicador, como em (iii); 
em que o sujeito contém o traço de animacidade marcado negativamente, 
item (iv); em que faltam marcas de plural explícitas no sujeito, o que tende 
a motivar o não aparecimento dessas mesmas marcas no verbo, como nos 
casos de paralelismo nos níveis oracional, item (v), e discursivo, item (vi). 

O sujeito gramatical das frases encontra-se delimitado pelos colchetes, 
enquanto as formas verbais estão sublinhadas. Vale observar que, em (ii), 
apesar de concordar com o nome “dias”, núcleo do adjunto adverbial 
“nos dias atuais”, o sujeito do verbo “ser” é o constituinte “O consumo” 
e, em (vi), embora o sujeito dos verbos “julgar”, “negar” e “aceitar” seja o 
pronome relativo “que”, a concordância realiza-se com seu referente.

(i) “[Muitas pessoas] só vão aos shoppings para gastarem 
dinheiro em lojas de marca e acessórios caros, só para 
exibirem consumir não mais por necessidade”.

(ii) “[O consumo] nos dias atuais não são mais necessidade 
e sim uma forma de lazer”.

(iii) “Existem [diversas formas de trazer esses 
consumidores à realidade do país, e ajuda-los a consumir 
de uma forma saudável, por meio de campanhas, 
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consultas a um especialista no assunto, ou até mesmo 
reportagens na mídia que ajudam a tornar o consumo 
algo controlado e planejado]”.

(iv) “[As empresas] elaboram um processo para convencer 
de que a pessoa precisa de determinado produto, levando 
a pessoa a compra, elevando a economia do país”.

(v) “[Os cantores (MC’s)] ganham muito dinheiro na noite, 
e esse dinheiro é consumido de forma exagerada, sendo 
gasto em automóveis de luxo, roupas de marca, relógios 
de ouro e até em casas de praia”.

(vi) “Não há vergonha ou defeito em não querer seguir 
“Trends” caros, mas também não há nada de errado em 
segui-los. [Os] que julgam, negam ou aceitam um pessoa 
por o que ela tem e não por sua individualidade, são os 
que deveriam rever seu conceito sobre a sociedade e o 
mundo”.

Em (i), há materialização das marcas de concordância entre o sujeito 
“Muitas pessoas” e o verbo “ser”. Nessa construção, o sujeito é marcado 
na terceira pessoa do plural, o que leva o verbo a exibir essas marcas 
flexionais, resultando na forma “são”. Segundo Vieira (2011), esse é o 
contexto mais propenso à aplicação da concordância, já que o sujeito está 
anteposto, posição mais esperada pelo usuário do português, e próximo 
ao verbo, o que permite fácil recuperação no contexto discursivo. 

Em (ii), há entre o sujeito “o consumo” e o verbo “ser” dois constituintes 
intervenientes, o sintagma preposicionado com valor de circunstância 
temporal, “nos dias atuais”, e o advérbio “não”. O sujeito de (ii) é marcado 
na terceira pessoa do singular e o núcleo verbal “ser” também deveria, 
portanto, exibir essa desinência número-pessoal. Entretanto, o verbo 
“ser” parece ter a concordância controlada por outro elemento nominal, 
diferente do núcleo “o consumo”. O controlador da concordância é um 
vocábulo contido no sintagma preposicionado “nos dias atuais”. O autor 
da construção parece ter interpretado o nome “dias” como sujeito, o que 
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levou o verbo à terceira pessoa do plural, “são”. O controle da concordância 
não passaria em circunstância alguma ao elemento adverbial “não”, pois se 
trata de uma categoria linguística que não exibe, em nossa língua, flexão, 
como os nomes podem o fazer, por exemplo.

Seguem outras construções do corpus cujos verbos estão distantes 
dos núcleos dos sujeitos que selecionam. Em (a), o núcleo do sujeito do 
verbo “consumir” é o vocábulo “pessoas”, que se encontra na terceira 
pessoa do plural; entretanto, a forma verbal, apesar de ser flexionada na 
mesma pessoa, mantém-se no singular. Em (b), apesar de ser representado 
no período anterior, o sujeito da perífrase “estar conhecendo”, “esses 
funkeiros”, é recuperado, manifestando a concordância, na forma verbal 
auxiliar. O sujeito de terceira pessoa do plural condiciona o auxiliar “estar” 
a essas categorias gramaticais.

(a) “A maioria das pessoas que estão envolvidas no funk 
‘ostentação’, são [pessoas que tiveram uma infância 
pobre e ridicularizado pela sociedade, que com o dinheiro 
do seu trabalho ou até mesmo da sua música], consome 
exorbitantemente para ser visto de outra maneira pela 
sociedade”.

(b) “Cada vez que [esses funkeiros] ostentam mais as 
pessoas vão querendo comprar mais e se individando 
por esses motivos que o funk ostentação esta ligado 
ao consumismo e individamento. Mas também estão 
conhecendo novas coisas que são assas em suas letras”.

Na construção (iii), a concordância verbal é controlada pelo núcleo 
do sintagma complexo que serve de sujeito, “diversas formas de trazer 
esses consumidores à realidade do país, e ajuda-los a consumir de uma 
forma saudável, por meio de campanhas, consultas a um especialista 
no assunto, ou até mesmo reportagens na mídia que ajudam a tornar o 
consumo algo controlado e planejado”, o vocábulo “formas”, de terceira 
pessoa do plural. Esse sujeito encontra-se à direita do predicador verbal 
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“existir”, configuração cuja ordem é possível de ocorrer, pois o português 
é uma língua que autoriza sua inversão sintática. Esse contexto é, mesmo 
no discurso dos indivíduos mais escolarizados, altamente favorável à não 
implementação das marcas de concordância, uma vez que os usuários 
tendem à reanálise do sujeito posposto em objeto, constituinte que não 
manifesta relação de concordância com o verbo. 

(c) “Falta também [a mudança da sociedade como um 
todo, na hora em observam as pessoas não devem olhar 
para os seus bens de consumo para definir o que são, 
e como serão considerados naquele meio, devem ser 
vistos e avaliados pelo que são de verdade, e pelo que 
representam]”.

(d) “Existem [algumas para mudar essa sociedade 
consumista, uma delas, é claro, seria as pessoas mudarem 
sua própria consciência]”.

(e) “Com a crise prejudicial a todas as classes, é evidente 
que o consumo de bens fica muito menor, porém existem 
[pessoas que gastam comprando roupas, relógios etc, 
sem ter como pagar, e assim ficando com diversas 
dívidas]”.

(f) “Para não ter uma grande negação dessas pessoas 
todas as classes se igualar e não existir [esse preconceito 
gerado por classes mais altas]”.

A produtividade das construções VS foi baixa nas redações, entretanto, 
não se atestou variação para esse contexto. Todas essas construções 
exibiram concordância, como se pode observar nas sentenças (c), (d), 
(e) e (f). Os núcleos dos sujeitos são, em (c), “mudança”, terceira pessoa 
do singular; em (d), ele não está expresso, o que desloca o controle da 
concordância para o pronome “algumas”, fato que leva o verbo “existir” 
para a terceira pessoa do plural, bem como em (e), cujo núcleo é o termo 
“pessoas”. Já em (f) o verbo apresenta-se na terceira pessoa do singular do 
infinitivo, concordando com o sujeito de núcleo “preconceito”.



sumário

129Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

Os contextos com sujeito inanimado, como (iv), também desfavorecem 
a concordância verbal. Talvez isso se dê pelo não reconhecimento da 
possibilidade de o sujeito ser representado por referentes inanimados. 
Acreditamos que essa incoerência seja provavelmente fruto de definições 
que associam a categoria sintática de sujeito à de agente, uma entidade 
animada. Nesse exemplo, no entanto, houve materialização das marcas 
de flexão. O sujeito “as empresas” demanda a conformação do verbo à 
terceira pessoa do plural. Além disso, nessa operação, parece sobressair-
se a influência das marcas de plural, que se estendem ao verbo, ou seja, 
a presença do plural no determinante “as” e no nome que funciona como 
núcleo, “empresas”, motiva a expressão dessa mesma categoria de número 
no verbo, assim como em (v).

Em (iv) e (v), verifica-se o paralelismo no nível oracional, pois a presença 
de marcas de número plural, em sequência, no interior dos sintagmas 
sujeitos, influenciou sua aplicação nas formas verbais. No dado (v), a forma 
de plural do verbo “ganhar” é motivada pela presença de plural em todos os 
elementos do sintagma nominal – “Os cantores (MC’s)”. Nesse constituinte, 
essa categoria é aplicada ao determinante “o”, ao nome, que funciona 
como núcleo do sintagma, “cantores”, e à informação extra que precisa a 
referência do termo central “cantores”, o vocábulo “MC’s, igualmente no 
plural. Em (vi), a presença de plural manifesta-se, no discurso, de forma 
paralela. Assim, o plural na forma verbal da primeira oração “Os que julgam” 
motiva o plural nas outras duas orações do período – “negam ou aceitam”.

No corpus, foram encontradas outras construções em que se verifica 
o paralelismo quer em nível oracional, como em (g), construção na qual 
“zero leva ao zero”, quer em discursivo, como nos demais exemplos, 
cuja explicação do espraiamento da categoria plural se dá como em (vi). 
Como se poderá observar pelos exemplos (h)-(o), foi alta a frequência 
de aplicação da regra de concordância nos verbos que constituem essas 
sequências oracionais.
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(g) “De uns tempos para cá [a ostentação] cresceu muito 
com o tão famoso funk que espalhou canções que falavam 
de carros importados e altas quantias de dinheiro pelo 
país inteiro”.

(h) “Não há vergonha ou defeito em não querer seguir 
“Trends” caros, mas também não há nada de errado em 
seguí-los. [Os] que julgam, negam ou aceitam um pessoa 
por o que ela tem e não por sua individualidade, são os que 
deveriam rever seu conceito sobre a sociedade e o mundo”.

(i) “Uma das formas de diminuir a desigualdade social 
é que haja uma conscientização d[as pessoas] para que 
deixem de pensar o individualismo e olhem mais para o 
coletivo, tornando uma sociedade menos capitalista, que 
não se torne uma regra que um cidadão é melhor do que 
o outro pelo número que carrega na conta bancária”.

(j) “A falta de emprego e estudo no pais, é a maior 
desigualdade de todas, pois assim [muitas pessoas] não 
estudam e como consequência não conseguem vaga 
no mercado de trabalho e ficam impossibilitadas de se 
sustentar”.

(k) “Devemos nos preocupar mais em onde estamos 
gastando o nosso dinheiro, para que quando a situação 
econômica piorar, possamos ainda assim nos mantermos 
bem”.

(l) “há algum tempo atrás [brasileiros] iam ao shopping e 
compravam mas para ostentar roupas de marcas, sapatos 
caros e tudo mais, Mas hoje em dia estão comprando o 
que “cabe no bolso”, e ainda assim tem [aqueles] que não 
querem assumir que a crise chegou pra [eles] também e 
acabam se individando muito com coisas que nem eram 
tão caras”.

(m) “[Os brasileiros] se concientizaram e aceitaram que 
a crise chegou no país, até mesmo os que gostavam de 
ostentar”.
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(n) “Com ele [a palavra ostentação] veio junto e criou uma 
mudança na vida de muitas pessoas, desde a sua forma 
de falar até suas contas a pagar”.

(o) “Falta também a mudança da sociedade como um 
todo, na hora em observam [as pessoas] não devem 
olhar para os seus bens de consumo para definir o que 
são, e como serão considerados naquele meio, devem ser 
vistos e avaliados pelo que são de verdade, e pelo que 
representam”.

Resultados gerais

A análise da concordância verbal demonstrou que o fenômeno tem, no 
corpus em estudo, o estatuto de variável, pois construções com aplicação 
da regra de concordância, de alta frequência de realização, conviveram 
com estruturas sintáticas em que a regra não foi aplicada. A alta frequência 
de realização/controle da concordância advém do monitoramento de seus 
autores, alunos de terceira série do ensino médio, e provavelmente está 
associada a fatores de sua realidade social, como a preocupação com 
aspectos gramaticais que os exames vestibulares demandam e a inserção 
no mercado de trabalho. 

As construções VS foram, bem como aquelas em que o sujeito é 
representado pelo relativo “que”, a serem descritos adiante, os únicos 
contextos em que a regra de realização da concordância se mostrou 
categórica. A análise possibilitou, ainda, a ratificação da influência da 
presença de marcas de plural na explicitação de outras marcas nessa 
mesma categoria não só nos casos que envolvem paralelismo, mas 
também nos demais. Após análise de diferentes estratégias de marcação 
da concordância, prossegue-se à discussão e às sugestões pedagógicas em 
torno da abordagem do tema no âmbito da sala de aula.
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Sugestões pedagógicas

A investigação do rendimento das aulas de língua portuguesa interessa 
à comunidade acadêmica. Dessa maneira, não faltam trabalhos que 
analisam a abordagem tradicional do ensino de português. Em geral, esses 
estudos criticam o fato de o processo de ensino e aprendizagem dessa 
disciplina concentrar-se na aquisição de terminologia gramatical e de pouco 
exercitar as atividades concernentes ao texto, leitura e redação. Segundo os 
parâmetros curriculares nacionais, o maior objetivo a se perseguir, no ensino 
de língua portuguesa, é o de capacitar o estudante, tornando-o competente 
com relação às práticas de leitura e produção textual.

As escolas, contrariamente, têm concentrado poucos esforços em 
direção ao desenvolvimento dessas habilidades, relativas às competências 
textuais, como evidenciou a pesquisa de Neves (apud PINILLA 2011, p. 170). 
Esse estudo demonstrou que os professores de português dedicam pouca 
atenção ao estudo e à prática de atividades que envolvem o texto. Em sua 
pesquisa, cada um desses tópicos atingiu cerca de 1,44% de frequência nas 
salas de aula. Por outro lado, o tema gramatical – sintaxe, domínio em que a 
concordância verbal é abordada – é um dos que mais se destaca, alcançando, 
índice de 35,85%, superado apenas pelas classes de palavras, 39,71%. 

Defendemos, através dessa reflexão, que a aquisição de terminologia 
gramatical é uma necessidade, mas não pode constituir o cerne do 
ensino/aprendizagem de português. Desse modo, acreditamos que a 
terminologia, procedimento metalinguístico, como a abordagem da 
Sintaxe e, consequentemente, da concordância verbal pode contribuir com 
o desenvolvimento das habilidades de leitura e produção textuais, como 
preconizam os PCN. Assim, sugerimos que o trabalho com a concordância 
não se desenvolva dissociado dos contextos de uso, o texto.

A primeira proposta de trabalho com a concordância demanda que 
o professor realize a tarefa de solicitar aos seus alunos que adequem os 
desvios de concordância verbal que encontrarem em um texto, que deve 
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ser previamente selecionado. Entretanto, o professor fica encarregado de 
gerar esses desvios, como o fazemos nos parágrafos abaixo. 

A atividade consiste em estimular o estudante em investir no 
reconhecimento dos termos envolvidos no mecanismo sintático da 
concordância. Além dessa estratégia desenvolver a consciência do aluno 
com relação à identificação dos sujeitos, acredita-se que também possa 

 

História de Bem-te-vis

Com estas florestas de arranha-céus que vão crescendo, muita 
gente pensa que passarinho é coisa só dos jardins zoológicos; 
e outros até acha que seja apenas antiguidade de museu. 
Certamente, chegaremos lá...mas, por enquanto, ainda existe 
bairros afortunados, onde haja uma casa, casa que tenha um 
quintal, quintal que tenha umas árvores. Bom será que essa árvore 
seja a mangueira: pois nesse vasto palácio verde podem morar 
muitos passarinhos.

O tempo passou, o bem-te-vi deve ter viajado; talvez seja 
cosmonauta, talvez tenha voado com o seu Time de futebol. Afinal 
tudo pode acontecer com bem-te-vis tão progressistas, que rompe 
com o canto da família e mudam os lemas dos seus brasões. Talvez 
tenha sido atacados por esses homens fortes que agora saem de 
mato de repente e dispara sem razão nenhuma contra o primeiro 
vivente que encontram. Mas hoje tornei a ouvir um bem-te-vi 
cantar. E cantava assim: “Bem-bem-bem-... - te-vi.” Pensei: “E 
uma nova escola poética que se eleva das mangueiras!...” Depois, 
o passarinho mudou. E fez: “Bem-te-te-te-...- vi!” Tornei a refletir: 
“Devem ser pequeninos e estudam a sua cartilha...” E o passarinho: 
“Bem-bem-bem-te-te-te-vi-vi- vi...!”.
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contribuir com a ampliação do conhecimento acerca das diversas formas 
de expressão do fenômeno no português, objetivo central no âmbito 
do ensino. Convém lembrar que as estruturas em que as marcas de 
concordância verbal seriam representadas não podem estar destacadas, 
como o fazemos em negrito. O aluno deverá identificar as diferentes formas 
de concretização morfossintática da concordância verbal. Aconselhamos 
que se trabalhe com um texto completo e, não com fragmentos, o que 
aqui foi feito por razões de limitação de espaço. Não se pode esquecer 
da reaplicação da tarefa, até que se alcance rendimento satisfatório com 
relação ao tema.

Uma importante observação acerca do texto usado como 
exemplo dessa proposta é a atenção aos verbos das orações adjetivas, 
que, embora selecionem como sujeito o pronome relativo “que”, se 
flexionam em conformidade com seu referente. Pode-se dizer que, nas 
redações, a concordância, nesse contexto, foi praticamente categórica, 
conforme se pode observar pelos dados (p)-(v). Os referentes desses 
pronomes relativos, com que os verbos concordam, estão delimitados 
entre colchetes. 

(p) “hoje em ida, vive-se em um mundo que estabelece 
um padrão de vida, ou seja, [aqueles] que não se adequam 
o chamado “modo” são excluídos socialmente”.

(q) “O consumismo é [a constante febre] que se alastra 
cada vez mais com o crescer da tecnologia e altos 
investimentos para promover algum produto, [empresas] 
que te incentivam a comprar muitas vezes até sem 
precisar, comprar apenas para mostrar que possui, em 
uma linguagem mais comum ostentar”.

(r) “Com o ainda crescente avanço tecnológico, [os novos 
produtos] que estampam vitrines e revistas tornam-se 
irresistíveis, embora o produto “2,0” não tenha muitas 
funções diferentes de sua versão anterior, apenas um 
preço levemente elevado”.
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(s) “É significativamente alta a porcentagem de [cidadãos] 
que somam [grandes dívidas], que entram em cheque 
especial, passam exageradamente do limite de seus 
créditos e que até mesmo têm seus nomes sujos perante 
a lei e a justiça por consequência de seus consumos, que, 
na maioria das vezes, são realizados por impulsão ou 
desejo, sendo assim, desnecessárias”.

(t) “Os gastos abundantes em produtos muitas vezes 
desnecessarios, [produtos] que servem para mostrar 
uma certa superioridade economica, está se tornando 
tão comum que é chamado de cultura”.

(u) “A dita cultura da ostentação não passa de um declínio 
da inteligencia humana, servindo apenas como desculpa 
para se sentir bem, superior, a ostentação da uma ideia 
de que para se sentir bem, feliz, se encarar na sociedade 
é necessario gastar uma quantia absurda em [produtos] 
que servem apenas para declarar superioridade a [outros] 
que não podem fazer o mesmo”.

(v) “O consumismo, é um d[os grandes fatores] que 
afetam a economia, as empresas não dão conta de 
tamanha demanda da sociedade, que só pensa em 
comprar, mesmo que não vá usar ou precisar”.

A segunda sugestão pedagógica, restrita ao trabalho com a 
concordância em construções VS, consiste em pedir que a turma colete 
frases em que haja verbos como “ocorrer”, “faltar”, “chegar”, “existir”, 
“acontecer”, “surgir”, “aparecer”, “começar” e “acabar”, por exemplo, 
que admitem a posposição do sujeito, sem, no entanto, revelar que os 
constituintes pospostos são, provavelmente, os termos com papel sintático 
de sujeito. No trabalho com a língua portuguesa, recomendamos que o 
professor contemple variados verbos que permitam a inversão do sujeito, 
em direção, portanto, à realização de um trabalho que aborde estruturas 
cada vez mais diversificadas.
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Após a coleta, o professor, mediante análise do comportamento 
morfossintático desse constituinte posposto ao verbo, deverá levar seus 
alunos à reflexão sobre o papel gramatical que ele desempenha na estrutura 
oracional, o de sujeito. A reflexão sobre o funcionamento dos mecanismos 
linguísticos também faz parte da proposta de ensino defendida pelos PCN. 
Propõe-se, então, que, com base nas construções que a turma “encontrar”, 
se realize a inspeção/análise das propriedades que identificam o sujeito – a 
estrutura nominal, a possibilidade de substituição por pronome pessoal do 
caso reto e, sobretudo, a presença de marcas compatíveis com as do verbo. 
A sugestão que ora tratamos é motivada pelo interesse em despertar, nos 
alunos, a consciência para o fato de que certos constituintes pospostos, 
evidentemente, os sujeitos, realizarem concordância.

A terceira sugestão pedagógica tem a pretensão de focalizar a possibilidade 
de a concordância ocorrer ou não em função da modalidade expressiva e 
do grau de formalidade. No âmbito escolar, a fala ainda é, erroneamente, 
considerada como espaço do caos e da informalidade, o que, entretanto, não 
procede. A fala pode ser um domínio formal, como se observa no gênero 
conferência, e também informal, como uma conversa (entre amigos), bem 
como a escrita, formal, artigo científico, ou não, bilhete. A proposta de 
exercício, abaixo ilustrada, pretende desconstruir as associações de que a fala 
e a escrita sejam sempre modalidades, respectivamente, da informalidade 
e da formalidade. Objetiva-se que os alunos relacionem a construção com 
concordância como da fala formal e as que são sem concordância como mais 
prováveis de ocorrer na escrita informal.

ATIVIDADE: Considere a realização ou não da 
concordância nas sentenças e relacione-as aos itens (1) e (2), 
que correspondem à modalidade expressiva e ao grau de 
formalidade, com que foram elaboradas.

 (1) Oralidade formal

(2) Escrita informal
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(  ) “Semana passada, ocorreu os julgamentos dos 
acusados de assaltar moradores de Copacabana.” 

(  ) “Já se pode visitar em segurança, graças à instalação 
de guarda-corpos, as muralhas do castelo de Alcoutim, 
que eram quase inacessíveis.” 

(  ) “Os leitores não precisa aceitar passivamente a minha 
opinião”.

(  ) “Será realizado, em todo o país, entre 2 e 7 de 
setembro, o plebiscito proposto pela Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil.”

(  ) “Imagina como seria se um dia acabassem todos os 
nossos problemas”.

Além de reforçar a desconstrução da incoerência acima descrita, 
de que a fala é espaço da informalidade, a proposta quatro pretende 
demonstrar que os usuários tidos como “cultos” também fazem uso de 
estruturas sintáticas em que faltam as marcas de concordância verbal. 
Assim, valorizam-se todas as construções da língua, como legítimas do 
português, já que os alunos reconheceram nas atividades didáticas as 
formas que usam.

ATIVIDADE: Tomando por base um indivíduo culto 
da língua portuguesa como autor de todas as sentenças 
abaixo e considerando a realização ou não da concordância 
verbal, relacione a situação discursiva mais provável de as 
construções serem proferidas.

 (1) Conversa em uma roda de amigos.

(2)Palestra em uma empresa privada de alto 
reconhecimento.

(  ) Perdem-se pessoas que poderiam dar uma contribuição 
enorme. 
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(  ) Nesse caso, incluem-se os torturados.

(  ) As vitórias das leis são de curta duração. São 
imediatamente seguidas do retorno dos mesmos 
criminosos. 

(  ) Existem, na cidade do rio de Janeiro, bairros onde não 
há nenhuma forma de segurança. 

(  ) Devem acontecer, certamente, neste fim de 
semana, em todos os lugares do país, as eleições dos 
representantes do conselho tutelar.

A última forma de concordância merecedora de atenção no ensino 
contempla o repertório de verbos da língua que representa o plural na 
grafia, mediante aplicação de sinal de acento, como ocorre com as formas 
verbais “ter” (tem/têm) e “vir” (vem/vêm), ambas na terceira pessoa 
(singular/plural), ou que exigem mudança de sinal gráfico, como se dá com 
os verbos derivados dessas formas – “conter” (contém/contêm) e “convir” 
(convém/convêm), por exemplo. Nessa mesma direção, pode-se sugerir, 
ainda, o desenvolvimento de atividades com verbos que terminam em -ê, 
a exemplo de “crê” (creem pl.), “dê” (deem), “lê” (leem), “vê” (veem) e 
derivados (cf. BEChArA, 2009, p. 107). Embora sejam formas diferentes 
de realização da concordância, que não utilizam recursos morfológicos, 
mas gráficos, despertaram nossa atenção, pois, no corpus, faltou, em 
casos como esses, a sinalização da concordância com o referente sujeito, 
conforme se pode ver em (w) e (x).

(w) “Consumismo e cultura de ostentação parecidas 
porém diferentes, a diferença e que um tem a compulsão 
em comprar isso a pessoa consumista, já a pessoa que 
usa a ostentação ela utiliza para mostra suas riquezas, 
mas [ambos] tem algo em comum e que ultilição de 
formas exagerada comprando coisas sem muita utilidade 
ou coisas que “elas” já tem”.

(x) “Os ostentações não são apenas os funkeiros, há 
muitas outras [pessoas] que também tem seu jeito de 



sumário

139Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

ostentar e acabam fazendo inveja em outras pessoas e 
normalmente se torno algo ruim”.

A concordância verbal em estruturas perifrásticas costuma ser um 
tema pouco abordado em sala de aula, já que o professor, de modo geral, 
concentra seu trabalho nas formas simples. Desse modo, também não se 
pode ignorar o trabalho com essas estruturas, que atualizam as marcas 
de CV apenas na forma verbal auxiliar e, ainda, de gênero e número, no 
verbo principal representado na forma nominal de particípio, o que se dá 
exclusivamente nos casos de voz passiva. Em nosso corpus, foi bastante 
produtiva a regra de aplicação de concordância nesse contexto.

Argumentamos, portanto, em favor de que o ensino de língua não se 
restrinja aos contextos em que a expressão das marcas de concordância 
verbal já é esperada, mas que se desenvolva com o intuito de que os 
estudantes conheçam estruturas linguísticas cada vez mais diversas, 
partindo das mais simples, as que, certamente, já conhecem, em direção 
às mais complexas. Como recomendação para alcançar esses objetivos, 
julgamos ser necessário que o professor, além de conhecer pesquisas 
sobre o tema, também consulte as principais gramáticas da língua e tenha 
o hábito de selecionar para a realização de seu trabalho textos completos 
de gêneros variados. Destacamos gêneros do domínio jornalístico como 
fontes para a seleção de textos que apresentam estruturas complexas, o 
ponto de chegada da abordagem do tema na sala de aula.

O professor precisa desfrutar de bom senso com relação ao uso dos 
resultados das pesquisas linguísticas que consultar. É oportuno lembrar que 
o estudante dos ensinos fundamental e médio não precisa conhecer o que 
essas análises indicam, esse papel cabe ao professor. Ao analisar pesquisas 
relativas ao fenômeno de concordância verbal, por exemplo, o professor 
deve elaborar materiais didáticos, exercícios, que desenvolvam e ampliem 
a competência do aluno, em direção à compreensão do funcionamento 
do fenômeno, além da atenção particular aos contextos, indicados pelas 
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pesquisas, como os mais prováveis de a materialização das marcas de 
concordância verbal não ocorrer, aqueles aos quais Vieira (2011) se refere. 

Considerações finais

Embora haja estruturas em que não o seja, a não realização da 
concordância é, como alerta Vieira (2011), um traço de diferenciação 
social, de caráter estigmatizante; logo, o trabalho a desenvolver-se sobre o 
tema, nas escolas, não pode deixar de enfatizar a pluralidade de normas de 
concretização da concordância, que consiste na opção dos estudantes pelo 
acionamento ou não da regra. O trabalho com estruturas em que há falta 
das marcas de concordância deve ocorrer, objetivando a sua legitimação. 
É preciso esclarecer aos alunos que essas construções, não padrão, são 
estruturas previstas pelo sistema da língua e, por isso, perfeitamente 
aceitáveis. Contudo, não se pode deixar de contemplar as variantes padrão, 
estruturas em que há representação da CV e que, provavelmente, o aluno 
tende a não usar ou por não conhecer ou por não ser sua forma vernácula, 
porque poderá vir a ser necessária em algumas situações.

Esse é o papel da escola, o de permitir que seus alunos conheçam mais 
de sua língua e, portanto, passem a usar, principalmente, nas situações 
sociointeracionais em que forem exigidas ou mesmo que acreditam ser 
necessárias ou até desejarem, as formas linguísticas de prestígio, bem 
como, em outras situações, as formas que não desfrutam desse mesmo 
prestígio, que é estritamente social, já que em termos de estruturação 
linguística são bem construídas. Desse modo, além do tratamento 
reflexivo sobre aspectos linguísticos e sociais do tema, defendemos um 
ensino diversificado que contemple diferentes estratégias de realização 
da concordância, sobretudo, o envolvimento com as estruturas mais 
propensas ao apagamento das marcas que a representam. 

Desejamos que, através desse ensino plural, seja possível a ampliação 
da competência linguística dos estudantes. Um último comentário acerca 
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do tratamento didático do tema demanda cuidado por parte do professor 
com relação ao emprego natural por sua turma de formas não padrão nas 
produções escritas. Faz-se necessário mencionar serem normais esses 
“desvios de concordância”, incoerentemente tratados como “erros”, afinal, 
são perfeitamente estruturados e, em termos comunicativos, muito eficientes.
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EMPRÉSTIMO LEXICAL: UMA ANÁLISE LEXICOGRÁFICA DO 
ANGLICISMO “FASHION”

Camille Roberta Ivantes Braz (Uerj) 
Denise Salim Santos (Uerj)

Introdução

Situações comunicativas podem ser bem-sucedidas a partir de uma única 
palavra, como é o caso de “Socorro!” ou “Atenção!”. Isso é possível porque 
a palavra, como explica Azeredo (2012, p. 44), “é o mais completo e versátil 
instrumento das relações humanas. Sua presença na vida cotidiana é tão 
constante, e seu emprego na interação social aparentemente tão espontâneo 
e natural, que a maioria das pessoas não vê nela nada de especial”.

Algumas palavras, contudo, parecem surgir na mente com mais 
facilidade que outras. Correia e Almeida (2012, p. 13) afirmam que “quando 
pedimos a um falante que diga palavras que conhece, o mais provável é 
que enuncie substantivos, adjetivos e verbos (...) e que nunca lhe ocorra 
mencionar artigos, preposições ou conjunções”. Isso acontece porque, de 
acordo com Faraco (2001, p. 131),

acreditamos (...) que o componente gramatical é 
relativamente fechado e que o lexical é aberto, o que 
significa dizer que enquanto o léxico é um universo em 
contínua expansão, a gramática não o é – vale dizer: 
as mudanças que afetam a gramática da língua não se 
caracterizam propriamente por uma expansão indefinida 
de seus princípios e regras. A gramática é, assim, um 
universo que se transforma continuamente, mas não se 
expande (...).

O léxico de um idioma expande-se porque a língua está sempre se 
renovando, refletindo as mudanças pelas quais a sociedade que a utiliza, 
experimenta. Biderman (1978, p. 158) esclarece que “só existe uma 
possibilidade para um sistema lexical se cristalizar: a morte da língua 



sumário

144Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

(...) Se a língua, porém, continuar a existir como meio de comunicação 
oral (e também escrito), seu léxico se ampliará sempre”. O resultado 
desse processo contínuo de renovação lexical são os neologismos, “uma 
unidade lexical que é sentida como nova pela comunidade linguística num 
determinado momento” (COrrEIA; ALMEIDA, 2012, p. 22). 

Correia e Almeida (2012, p. 24) explicam que os neologismos 
apresentam dois tipos de novidade: a formal e a semântica. A formal é 
“quando o neologismo apresenta uma forma não atestada no estágio 
anterior do registro de língua” e a semântica, “quando o neologismo 
corresponde a uma nova associação significado-significante, isto é, uma 
palavra já existente adquire uma nova concepção”. 

há ainda uma terceira forma de renovação vocabular: a adoção 
de estrangeirismos (palavras provenientes de outros idiomas), foco 
deste estudo. Para atingir o objetivo principal e demonstrar que, de 
fato, uma palavra oriunda de outro idioma é um meio de renovação 
lexical, empreende-se uma análise lexicográfica do anglicismo “fashion”, 
estrangeirismo de uso cada vez mais frequente no português do Brasil e 
que já se encontra dicionarizado. Como a palavra pertence ao domínio 
discursivo da moda, organiza-se o corpus com edições de 2010 até 2015 do 
caderno Ela do jornal o globo (totalizando 30.762 palavras; levantamento 
feito através do programa de computação Wordsmith Tools). O anglicismo 
“fashion” aparece 755 vezes no corpus, sendo a segunda palavra de 
origem estrangeira com mais ocorrências (a primeira é “moda”, de origem 
francesa – “mode”). 

A escolha pelo caderno Ela justifica-se por ser “através dos meios de 
comunicação de massa e de obras literárias que os neologismos recém-
criados têm oportunidade de serem conhecidos e, eventualmente, serem 
difundidos” (ALVES, 2007, p. 6). Assim, pode-se afirmar que, quando um 
meio de comunicação de grande alcance, como um jornal, passa a utilizar 
em suas matérias termos que são exclusivos de uma determina área de 
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atuação (como a moda, a economia ou o esporte), os torna familiares a 
seus leitores (que são, obviamente, falantes do idioma). Em consequência, 
alguns desses termos se tornam conhecidos e adotados por uma maioria 
que não pertence àquela área de atuação específica e o resultado desse 
processo pode vir a ser a legitimação das novas palavras pelos dicionários 
gerais da língua. 

Organiza-se também um corpus de doze dicionários: sete dicionários 
gerais da língua portuguesa (quatro impressos e três online), quatro 
dicionários gerais da língua inglesa (dois impressos e dois online). O objetivo 
é analisar como a legitimação da palavra “fashion” é feita pelos dicionários 
gerais da língua portuguesa e comparar as acepções para o anglicismo em 
português com as apresentadas pelos dicionários de língua inglesa. 

Ao final, apresenta-se uma proposta de atividade em sala de aula 
que conjuga renovação vocabular e dicionários, visando-se ampliar o 
vocabulário de alunos do ensino fundamental. 

Embasamento teórico

Os dois principais mecanismos formais da língua portuguesa para a 
criação de neologismos são a derivação e a composição. Borba (2003, p. 
44) explica que, “enquanto a composição associa formas livres [mestre 
e sala>mestre-sala, passa e tempo> passatempo], a derivação associa 
um radical [:forma livre] a uma ou mais formas presas [:afixos] [Cf 
favor>favorável>desfavorável>desfavoravelmente]”.

Um segundo tipo de mecanismo de renovação lexical é aquele em 
que um novo significado é adicionado a um significante já existente na 
língua – o neologismo semântico. Esse tipo de neologismo “é provocado 
por alguma necessidade imediata relacionada com a função de interação 
social pela língua” (BOrBA, 2003, p. 120). 

É necessário mencionar que existem outros processos de formação 
de vocábulos previstos nas gramáticas da língua portuguesa. São eles: 
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a formação regressiva (que trata da subtração de elementos como, por 
exemplo, atraso no lugar de atrasar); a abreviação (que é o emprego 
de parte da palavra pelo todo, como em foto no lugar de fotografia); a 
reduplicação (que é a repetição de vocábulo com ou sem alternância 
vocálica formando uma nova palavra, em geral, de valor onomatopaico 
como bangue-bangue) e a conversão (também chamada de derivação 
imprópria e que é quando uma palavra muda de classe gramatical como, 
por exemplo, “os porquês da vida”).

Outro processo de renovação lexical é a incorporação de palavras de 
outros idiomas, foco central deste estudo. De acordo com Biderman (1978, 
p. 162), trata-se de um “outro tipo de neologismo formal e conceptual 
(...). Nessa categoria se incluem lexemas das mais variadas procedências 
linguísticas: anglicismos, galicismos, latinismos, italianismos, arabismos, 
niponismos, etc”. 

Porém nem sempre os estrangeirismos foram vistos como 
neologismos, até o início do século XX muitas gramáticas os apresentavam 
(quando o faziam) na parte dedicada aos vícios de linguagem. Nos tempos 
atuais (ainda que continuem a existir aqueles que consideram a adoção 
de termos estrangeiros algo que pode vir a descaracterizar a língua), já se 
encontram gramáticas – como a Gramática Houaiss da língua portuguesa 
de José Carlos Azeredo (2012) – nas quais o assunto é tratado como 
neologismo. Na perspectiva de Azeredo (2012, p. 400, grifo do autor), 
“a neologia compreende criações vernáculas e empréstimos a outras 
línguas, os estrangeirismos”; ou seja, para esse autor, os estrangeirismos 
constituem, de fato, uma maneira de renovação lexical.

As palavras de outros idiomas chegam ao português “por contato 
direto ou por intermédio de uma língua veicular (...) Mas a diacronia dilui a 
memória da novidade; só o conhecimento metalinguístico nos indica, por 
exemplo, que laranja é uma palavra do Sânscrito, que chegou ao Português 
pelo Árabe” (VILLALVA; SILVESTrE, 2014, p. 36). O mesmo acontece com 
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“moda”, vinda do francês “mode” e há muito assimilada pelos falantes da 
língua portuguesa, não sendo mais vista como um empréstimo lexical. Já 
“fashion”, que se mantém com a grafia original, sendo inclusive dicionarizada 
dessa forma, é um empréstimo que foi incorporado pela língua portuguesa 
falada no Brasil há menos tempo. Esses empréstimos recentes

mantêm características fonéticas ou gráficas estranhas à 
língua de chegada, são aqueles que os falantes reconhecem 
como palavras estrangeiras (i.e. como estrangeirismos) e 
são também aqueles que tendem a suscitar manifestações 
de desagrado ou repúdio, que geralmente acabam por 
se diluir com a passagem do tempo. Numa apreciação 
predominantemente sincrônica, o empréstimo é uma 
palavra que ainda não foi completamente integrada no 
vocabulário nativo, mantendo-se a percepção de que é 
uma palavra de língua estrangeira (...). Nessa perspectiva 
o estrangeirismo é uma subcategoria do empréstimo: 
a palavra não é completamente assimilada pela língua, 
subsistindo diversos graus de incompatibilidades 
fonológico-grafemáticas, pelo que pode manter a grafia 
original e merece um destaque tipográfico, como o itálico 
ou as aspas (...). (VILLALVA; SILVESTrE, 2014, p. 36).

Borba (2003, p. 121) explica que “os estrangeirismos penetram na 
língua em ondas, cuja intensidade varia no tempo e em grau, segundo tipos 
de contato que uma comunidade tem com outra”. No caso do domínio 
discursivo da moda, por exemplo, na virada dos séculos XIX para o XX, os 
termos franceses eram bastante usados, isto porque a França (sobretudo 
sua capital, Paris) era a referência mundial de elegância, luxo e bem-vestir. 
E, mesmo que até hoje o país europeu continue a ocupar uma posição de 
destaque quando se pensa em moda, contemporaneamente se vê uma 
adoção cada vez maior de anglicismos neste domínio discursivo específico. 
Essa alternância reflete a mudança da cultura de maior prestígio no mundo; 
se antes era a França, atualmente são os Estados Unidos.
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Análise de dados

Constitui-se o corpus de dicionários de língua portuguesa a partir 
do seguinte critério: dicionários contemporâneos representativos para a 
lexicografia brasileira. O objetivo é verificar nestas obras se o anglicismo 
“fashion” já se encontra legitimado. Em seguida, analisa-se “fashion” em 
dicionários de língua inglesa e compara-se os resultados a fim de identificar 
se o estrangeirismo traz alguma renovação para o português falado no Brasil.

Os dicionários pesquisados dividem-se em obras impressas e 
disponíveis na internet gratuitamente. As versões impressas dos 
dicionários de língua portuguesa são: as edições de 1986 e 2004 do novo 
dicionário Aurélio da língua portuguesa (doravante, aurélio), as edições de 
1987 e 2011 do caldas aulete e o Dicionário Houaiss da língua portuguesa, 
de 2009 (doravante, houaiss). E as virtuais: Dicionário online caldas aulete 
(ou aulete Digital), Wikcionário e Dicionário inFormal. Os dicionários de 
língua inglesa impressos analisados são The Holt Intermediate Dictionary of 
American English (1966) e Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current 
English (1995). Os virtuais são os seguintes: Oxford Learner’s Dictionaries e 
Cambridge Free English Dictionary and Thesaurus.

Nos quatro dicionários de língua portuguesa impressos examinados, 
“fashion” foi encontrada no houaiss (2009) e no caldas aulete (2011), 
comprovando-se uma hipótese inicial de que a palavra foi legitimada no 
início deste século. Nos dois dicionários palavra aparece em itálico, sendo 
marcada como estrangeirismo de origem inglesa. O houaiss traz apenas 
uma acepção – “conforme com a moda prevalecente, com aquilo que se 
considera elegante, de bom gosto, moderno” – e um exemplo de uso – <a 
vocação f. de Ipanema>. Já no aulete (2011) há indicação de pronúncia: 

(Ing./fêchon/)” e o vocábulo possui três acepções, todas 
relacionadas ao que busca esta pesquisa: “1.ref. a moda 
ou à indústria da moda (mundo fashion): os eventos do 
calendário fashion. 2. Que está na moda (sapatos fashion). 
3. Que se veste de acordo com a moda: ela é toda fashion.
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Para o aulete, trata-se de uma palavra que é um adjetivo de dois 
gêneros e dois números (“a2g2n”).

O anglicismo aparece nos três dicionários virtuais pesquisados. 
No Dicionário online caldas aulete a definição é exatamente a mesma 
apresentada pela versão impressa do aulete (2011). O Wikcionário traz 
“fashion” como um substantivo e não há propriamente uma definição. O 
usuário pode, entretanto, acessar o link da palavra “moda” e ler a definição 
desta. “Moda” é um substantivo feminino que apresenta quatro acepções, 
sendo apenas as duas primeiras próximas do que esta pesquisa busca: “uso 
passageiro que regula, de acordo com o gosto do momento, a forma de 
viver, de vestir, etc” e “tendência de consumo da atualidade”. O Wikcionário 
faz também uma indicação da etimologia: “do francês mode”. E, por fim, 
o Dicionário inFormal. Este define “fashion” da seguinte maneira: “fashion 
significa uma coisa que está na moda, queguísticos entre as nações - sejam 
estes motivados por questões políticas, econômicas ou outras – provocam 
a adoção de estrangeirismos. À sociedade que os adota cabe escolher, ao 
longo do tempo, mantê-los em uso ou dispensá-los, adaptá-los ao idioma 
ou não. Trata-se de um processo de renovação do léxico que acontece 
naturalmente, provocado pelos desafios comunicativos que as mudanças 
vão impondo.

Neste estudo, parte-se de um anglicismo recentemente adotado 
pelo português falado no Brasil – a palavra “fashion” – para mostrar que, 
já pertencente ao léxico (por estar dicionarizada e, assim, legitimada), 
uma palavra estrangeira pode trazer renovação vocabular. A perspectiva 
lexicográfica é usada não apenas porque entende-se o dicionário funciona 
“como uma espécie de cartório de registro de palavras. É ele que, ao 
registrar a palavra, concede-lhe a ‘certidão de nascimento’” (KrIEGEr, 
2012, p. 19), mas porque compreende-se que é extremamente importante 
para um estudante dominar e compreender bem o léxico de uma língua e 
não apenas suas normas gramaticais. 
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COESÃO TEXTUAL: A CONSCIÊNCIA COMO BASE DE ESCOLHAS
Carla MacPherson Garcia de Paiva (Uerj)

Introdução

Desde a década de 1960, com o advento, em especial, da Linguística 
Textual, o ensino de produção textual já avançou bastante na desconstrução 
da concepção de escrita como mero reflexo de domínio dos conteúdos 
e regras gramaticais. Entretanto, a observação de textos dissertativo-
argumentativos produzidos por alunos em preparação para o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) revela que ainda há muito a percorrer.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), formulados em consonância 
com a Lei de Diretrizes e Bases para a educação nacional (LDB – Lei no 
9.394/96), instauraram uma nova visão pedagógica acerca do trato com os 
conteúdos disciplinares, segundo a qual deve haver a articulação entre estes, 
sua realização prática e o contexto social da comunidade em que se insere 
o aluno. Nesse sentido, o desenvolvimento de competências e habilidades 
se sobrepõe ao tradicional foco sobre os conteúdos, a fim de que o aluno, 
munido de saberes reunidos em seu acervo de conhecimentos, possa atuar na 
sociedade colocando em prática suas habilidades – o saber fazer.

No que tange ao ensino de produção textual, trata-se da substituição 
de um ensino fragmentado e baseado em técnicas, isolado da prática 
social. Sedimenta-se a ideia de que a função sociointerativa da língua deve 
pautar seu ensino, desenvolvendo competências e habilidades no aluno, 
de forma a dotá-lo de domínio da língua materna, para que possa agir 
linguisticamente com autonomia e senso crítico, constituindo-se como 
protagonista em sua atuação como cidadão produtor e receptor de textos. 
Trata-se de uma concepção fundada na lógica, pois é a interação que dá 
sentido à existência da língua e da linguagem. 
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Nessa perspectiva interacionista, o ensino da língua exige uma reflexão 
constante sobre sua prática em variadas situações de uso, requerendo a 
presença de diversos gêneros textuais nas diferentes tipologias textuais 
na sala de aula. O objetivo maior é desenvolver a competência textual do 
aluno em variadas situações sociais.

Espera-se que alunos concluintes da educação básica, após 
percorrerem os doze anos de escolaridade, possam ser capazes de emitir 
seu ponto de vista acerca de um tema com relativa clareza e organização. 
Entretanto, a prática docente no trabalho com redação dissertativo-
argumentativa não confirma essa expectativa. Os resultados largamente 
divulgados na mídia revelam um baixo índice de êxito na prova de redação 
e confirmam um alarmante número de fracasso. Esse cenário desolador 
em relação à escrita obviamente se prende a dificuldades de naturezas 
diversas, entre elas a coesão, ponto especificamente avaliado no exame 
nacional. Tal quadro é a ponta final de um processo que se desenvolve 
dentro da sala de aula e, como tal, merece ser investigado por este estudo. 

Com tal meta, o corpus de análise é constituído de um questionário 
aplicado a quatorze alunos e redações produzidas por eles em curso 
preparatório para o Enem, a partir de uma proposta do próprio exame 
nacional, aplicada à população carcerária em 2014. Cumpre ressaltar 
que será examinada apenas a coesão interfrasal em parágrafos de 
desenvolvimento argumentativo. Como observação acessória, registre-se 
que não se buscou definir as diferenças entre produção textual e redação, 
usando-as, eventualmente, como sinônimas.

Em questionário aplicado preliminarmente, apurou-se que, de modo 
geral, os alunos têm a noção da necessidade de interligar as partes de 
um texto e conhecem recursos coesivos, sobretudo os ligados a tópicos 
gramaticais, como o estudo do período composto. No entanto, reconhecem 
ter dificuldades de estabelecer a ligação entre frases e parágrafos, 
especialmente no que diz respeito à variabilidade de recursos coesivos e à 
sequenciação de ideias.
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Na base dessa questão, pode estar a dissociação entre a prática de 
leitura e a produção de texto, especialmente do gênero em tela, devido 
a um ensino mais voltado para a repetição de regras gramaticais do que 
para a reflexão crítica sobre os elementos formadores da tessitura textual. 
Falta, assim, a consciência do uso de mecanismos de coesão textual, 
dificuldade que pode afetar também a coerência

A fim de investigar os procedimentos de coesão textual mais 
recorrentes e as dificuldades apresentadas pelos alunos, optou-se pelo 
aparato teórico de halliday e hasan (1976) associado às lições de Koch 
(2011, 2014), especialmente por suas contribuições sobre a relação entre 
a coesão textual e a produção de sentidos de um texto. A somar, estarão 
as lições de outros linguistas que iluminam o ensino da língua e a prática 
na sala de aula.

São dois os objetivos a guiar este estudo. O objetivo específico consiste 
em verificar a noção dos alunos participantes do estudo acerca da coesão 
textual após ao fim da educação básica e verificar as dificuldades mais 
recorrentes nos textos do grupo pesquisado. De modo geral, esperamos 
que este estudo possa contribuir para o ensino de redação, em especial 
de textos dissertativos argumentativos, a partir da análise e das reflexões 
aqui desenvolvidas.

A seção 1 apresenta uma breve exposição teórica sobre coesão 
textual e sua relação com a coerência. A seção 2 apresenta o suporte 
teórico adotado neste estudo com um resumo da visão teórica dos autores 
eleitos para o estudo. A seção 3 traz a análise do corpus, dividida em duas 
partes: resultados de questionário acerca da coesão textual respondido 
pelos alunos, e estudo de trechos das redações produzidas na aula 
inaugural do curso preparatório para o Enem. Nas considerações finais, 
sem a pretensão de sermos conclusivos sobre o tema tratado, refletiremos 
sobre os resultados apontados pela análise, considerando as dificuldades 
recorrentes encontradas.
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Texto, coesão e coerência

Para angústia de muitos alunos em preparação para o Enem, não 
há receitas ou fórmula mágica para escrever um bom texto dissertativo-
argumentativo. Para atingir esse objetivo, é preciso articular o 
conhecimento prévio sobre o tema abordado ao conhecimento linguístico, 
ambos postos a serviço da elaboração de um texto no qual se destaquem 
os elementos necessários à textualidade, entre eles, a coesão e a coerência, 
fundamentais para que o produto final seja bem compreendido pelo leitor. 

Uma das funções da coerência textual é estabelecer o efeito de sentido 
em um determinado contexto. A coerência coloca em funcionamento 
processos cognitivos, permitindo que o texto “faça sentido para os usuários, 
devendo ser visa, pois, como um princípio de interpretabilidade do texto” 
(KOCh; TrAVAGLIA, 2011, p. 13). Assim, numa situação de interação pela 
linguagem, um texto coerente se prende à inteligibilidade de seu conteúdo 
e à capacidade que o receptor tem para calcular o seu sentido. resta, 
portanto, ao produtor de texto deter a competência e a habilidade para 
produzi-lo a fim de permitir a interação com seu destinatário. 

Vale lembrar que a coesão é relevante fator de construção de 
coerência no texto. As escolhas para encadear e sequenciar as ideias na 
superfície textual podem consagrar os sentidos pretendidos pelo autor ou 
anular sua eficácia comunicativa, uma vez que a coesão funciona como a 
manifestação linguística da coerência.

Dessa forma, a escolha de determinado elemento linguístico com 
vistas à coesão textual deve ser fruto de um ato consciente, uma vez 
que ao utilizar a língua em uma determinada situação comunicativa, 
o ser humano usa a língua “como atividade, como forma de ação, ação 
interindividual finalisticamente orientada” (KOCh, 2010, p. 7-8). 

No que concerne ao ensino de produção textual na escola, 
instrumentalizar o aluno para a produção de um texto coeso e coerente 
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é dotá-lo com a compreensão do poder da língua para “avaliar, julgar, 
tomar uma posição consciente e responsável pelo que se fala ou escreve” 
(BrASIL, 2000, p. 22).

Daí decorre a relevância do escopo deste estudo, pois, tendo em 
vista que a coesão e a coerência são as bases para a interpretação e 
compreensão dos sentidos de um texto, é necessário desenvolver nos 
alunos a competência e a habilidade para que ele, com autonomia e 
eficiência, alcance sucesso na produção de seus textos. 

Na sequência, serão apresentadas, brevemente, as lições teóricas 
dos autores que orientam este estudo sobre coesão textual em redações 
dissertativo-argumentativas de alunos em preparação para o Enem. 

Duas concepções teóricas sobre coesão textual

A princípio, a abordagem de duas concepções teóricas pode aparentar 
certa imprecisão metodológica, mas, conforme será demonstrado, trata-se 
mais de uma relação de complementaridade entre linhas de conhecimento 
e pesquisa.

A coesão segundo Michael Halliday e Ruqaiya Hasan

Para halliday e hasan (1976, p. 4), a coesão ocorre sempre que, para 
se interpretar um elemento no discurso, se recorre à interpretação de 
um outro. Dessa forma, para os autores, a coesão textual é um conceito 
semântico-discursivo que se refere às relações de sentido existentes no 
interior do texto, as quais o definem como tal. Por essa razão, consideram-
na uma condição necessária para a textualidade.

Aprofundando tal reflexão, os autores afirmam que “a coesão não nos 
revela a significação do texto, revela-nos a construção do texto enquanto 
edifício semântico” (Ibid., p. 26). Consideram, pois, o texto como uma 
unidade semântica erigida essencialmente pela coesão textual. Percebe-se, 
assim, a estreita ligação entre a coesão e a coerência na visão dos autores.
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Para o estabelecimento dessas relações de sentido, explicitamente 
presentes na superfície textual e organizadas de forma linear, concorrem 
diversos recursos linguísticos que contribuem para a progressão das ideias 
entre as unidades do texto. Para as ocorrências de recursos coesivos no 
texto, os autores elaboraram a metáfora do “laço” (hALLIDAY; hASAN, 
1976, p. 3), indicando que cada segmento, cada frase do texto, precisa 
estar presa à outra, sem pontas soltas, formando, assim, um texto coeso. 
Essas ligações envolvem, obviamente, um certo grau de coerência, uma 
vez que inclui os vários componentes interpessoais (social, cognitivo, 
expressivo) presentes na interação entre os falantes.

Para os autores, os “laços” que estabelecem a coesão textual se 
realizam por meio de cinco categorias: referência (relação semântica 
adstrita a determinado referente); substituição (relação léxico-gramatical, 
realizando-se em base nominal, verbal e oracional); elipse; conjunção 
(relação semântico-textuais entre os segmentos oracionais); léxico 
(seleção vocabular). 

A fim de otimizar a visualização da teoria proposta pelos autores, 
segue um quadro sucinto de compilação de suas lições acerca dos cinco 
mecanismos:

Mecanismo Definição
Referência

• pessoal

• demonstrativa

• comparativa

Elementos linguísticos que não podem ser 
interpretados por si mesmos, mas remetem a outros 
itens do discurso necessários à sua interpretação. 
realizada por pronomes pessoais, possessivos, 
demonstrativos, advérbios de lugar, indicadores de 
similaridade.

Substituição

• nominal

• verbal

• frasal

Colocação de um elemento linguístico no lugar de 
outro elemento do texto ou de uma oração inteira, 
com total identidade referencial.



sumário

157Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

Elipse

• nominal

• verbal

• frasal

Omissão de um elemento linguístico, de parte ou 
de um todo oracional, recuperáveis pelo contexto. 
Trata-se de uma “substituição por zero” (hALLIDAY; 
hASAN, 1976, p. 142)

Conjunção

• aditiva

• adversativa

• causal

• temporal

• continuativa

Estabelecimento de relações significativas específicas 
entre elementos ou orações do texto.

Léxico

• repetição

• sinonímia

• hiperonímia

• uso de nomes 
genéricos

• colocação

reiteração da palavra por outras formas lexicais ou 
colocação na frase por contiguidade.

Quadro 1 – recursos coesivos 
(compilado a partir de hALLIDAY; hASAN, 1976, capítulos 2 a 6)

Tendo em vistas que o presente estudo se destina tão somente à 
detecção dos recursos coesivos e os problemas mais recorrentes nos textos 
dos alunos, não caberá nesse momento uma análise pormenorizada do 
quadro acima. Trata-se de tarefa a ser empreendida em outra oportunidade, 
inclusive a fim de analisar a separação feita entre a substituição e a elipse, 
alvo de divergência teórica no campo da coesão (FÁVErO, 2002).

A coesão segundo Ingedore Koch

A partir dos estudos precursores de halliday e hasan, outros estudiosos 
se dedicaram à coesão, entre eles, Ingedore Koch. 
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Segundo a linguista, a coesão é “o fenômeno que diz respeito ao 
modo como os elementos linguísticos presentes na superfície textual 
se encontram interligados, por meio de recursos também linguísticos, 
formando sequências veiculadoras de sentido” (KOCh, 2011, p. 45). 

Nessa formação, vários processos podem concorrer para assegurar 
ou recuperar “ligação linguística significativa entre os elementos que 
ocorrem na superfície textual” (KOCh, 2014, p. 18). A partir da “função dos 
mecanismos coesivos”, Koch (2014, p. 27) propõe a divisão entre coesão 
remissiva ou referencial e coesão sequencial.

A coesão referencial ou referenciação é aquela “aquela em que um 
componente da superfície textual faz remissão a outro(s) elemento(s) 
do universo textual” (2014, p. 31). Nesse ponto, seus estudos ecoam 
a concepção de halliday e hasan (1976) quanto aos mecanismos de 
referência, substituição, elipse e léxico. 

A coesão sequencial ou sequenciação é o estabelecimento de diversas 
relações semânticas entre os segmentos do texto (orações, períodos, 
parágrafos) de forma a fazer o texto progredir. Aqui há o encontro de Koch 
com a concepção de halliday e hasan sobre a conjunção como mecanismo 
de coesão. 

Ambas as modalidades - referenciação e sequenciação – concorrem 
para explicitar as relações estabelecidas entre os elementos linguísticos 
que compõem o texto e as intenções discursivas. Por essa razão, a coesão 
constitui um fator de textualidade altamente desejável, tendo em vista 
o fato de ela configurar um mecanismo de manifestação superficial da 
coerência. (KOCh, 2014, p. 18)

Guardadas as eventuais divergências entre os autores analisados, 
todos ressaltam a importância da ordenação de um texto, a ligação 
coesiva entre suas partes e hierarquização das unidades semânticas para a 
textualidade. Nas redações dissertativo-argumentativas, exigidas no Enem 
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e em vestibulares, trata-se de um ponto essencial, haja vista a função dos 
recursos coesivos na direção argumentativa do texto.

Por essa razão, o estudo passará a verificar a visão e a prática dos 
alunos sobre a coesão de seus textos produzidos na preparação para o 
Enem. A tarefa será feita a partir de levantamento efetuado a partir 
de questionaria aplicado a um grupo de quatorze alunos. Por meio da 
análise quantitativa das respostas, será possível identificar as principais 
dificuldades em confronto com excertos de textos por eles produzidos.

Análise do corpus

Os participantes investigados fazem parte de uma turma preparatória 
de redação para o Enem, composta por alunos da terceira série do ensino 
médio e pré-vestibulandos, todos na faixa etária entre 17 e 20 anos.

Como atividade preliminar ao conteúdo de coesão textual, os alunos 
preencheram questionário com oito itens em torno do tema, inspirado 
no trabalho de Etzberger (2011). O objetivo era verificar sua noção prévia 
sobre o tema e seu conhecimento acerca de procedimentos coesivos. 
Trata-se de um assunto de relevante interesse para os participantes, uma 
vez que a redação do Enem tem um campo de avaliação especialmente 
destinado à coesão textual. Ser eficiente nessa competência avaliada pode 
valer 200 pontos no somatório final e contribuir significativamente para a 
aproximação ou a obtenção da almejada nota máxima: 1.000 pontos. 

A atividade foi acompanhada pela professora a fim de elucidar dúvidas 
sobre significados de termos mais técnicos, sem adentrar em exemplos.

A visão dos alunos sobre coesão textual

A fim de apresentar os resultados, foram compilados quadros com 
blocos de questões reunidas de acordo com o objetivo específico pretendido. 

Ao completar a educação básica, espera-se que o aluno tenha 
maturidade suficiente para analisar sua própria performance no manejo 
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da língua, afinal foram doze anos de escolaridade, percorrendo do ensino 
fundamental ao ensino médio.

As quatro primeiras perguntas visavam à coleta de informações 
sobre o estudo da coesão na trajetória escolar do aluno e de suas 
impressões pessoais acerca de sua habilidade em promover a coesão no 
texto. Assim, estão no foco de suas reflexões as suas experiências nas 
aulas de língua portuguesa.

Perguntas Respostas

1. O que você 
entende por coesão 
textual?

(4) Ligação entre introdução, desenvolvimento e 
conclusão do texto. (28,57%)

(10) Ligação entre palavras, orações, períodos e 
parágrafos do texto. (71,43%)

2. A que aspecto 
principal do texto 
você relaciona a 
importância da 
coesão?

(0) Correção gramatical.    (0%)

(0) Concisão.                      (0%)

(14) Coerência.                  (100%)

3. Qual é a sua 
maior dificuldade em 
relação à coesão do 
texto dissertativo-
argumentativo?

(6) Encadear orações.                               (42,86%)

(4) Encadear os períodos no parágrafo.    (28,57%)

(4) Encadear os parágrafos entre si.          (28,57%)

(0) Não tenho dificuldades.                        (0%)

4. Na sua vida 
escolar, em que 
momento a coesão 
textual foi estudada 
como foco principal?

(0) Aulas sobre classes gramaticais.                                                    (0%)

(8) Aulas sobre períodos compostos (coordenação e 
subordinação).  (57,14%)

(0) Aulas sobre semântica (sentido) da palavra.                                  
(0%)

(6) Aulas sobre leitura, interpretação e análise 
linguística de textos.   (42,86%)

Quadro 2 – Coleta de informações sobre a noção de coesão do aluno



sumário

161Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

As respostas das perguntas 1 e 2 indicam que a maioria dos alunos 
compreende o papel da coesão em seus textos e que a totalidade a 
vincula à coerência. Em relação às dificuldades, todos reconhecem haver 
problemas, sendo a maioria na ligação entre orações, conforme atestado 
pelas respostas à pergunta 3. 

Tal dificuldade é um ponto que desperta a reflexão, especialmente 
quando confrontado com o resultado da pergunta 4: 57,14% dos alunos 
estudaram a coesão nas aulas sobre períodos compostos, ou seja, muito 
provavelmente em aulas de gramática destinadas à reconhecimento de 
conjunções e nomeação de orações, como costuma ocorrer nas práticas 
mais conservadores de ensino da língua materna.

Por outro lado, os 42,86% dos alunos que estudaram a coesão em 
aulas dedicadas à leitura, interpretação e análise linguística de textos 
parecem indicar uma mudança no cenário tradicional, com práticas 
pedagógicas mais centradas no texto como fonte principal do trabalho e 
não como mero pretexto.

As perguntas 5 e 6 destinavam-se à autocrítica do aluno, estimulando-o 
a analisar seu desempenho para efetuar coesão textual em suas redações 
dissertativo-argumentativas. Segue o resultado.

Perguntas Respostas

5. Existem palavras e expressões 
próprias para iniciar frases e parágrafos, 
usadas a fim de estabelecer a coesão 
do texto e contribuir para a progressão 
do tema discutido na redação. Você se 
considera hábil em usá-las?

(5) Sim                                 (35,71%)                                                             

(3) Não                                        (21,43%)

(3) Apenas entre frases               
(21,43%)

(3) Apenas entre parágrafos       
(21,43%)

6. Você considera importante 
analisar e conhecer o sentido das 
palavras e expressões que estabelecem 
a coesão textual?

 (14) Sim                                 (100%)                                                         

 (0) Não                                          (0%)

Quadro 3 – Coleta de autoanálise do aluno sobre sua habilidade para efetuar coesão textual
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Ao avaliarem seu desempenho para fazer um texto coeso, 64,29% 
reconheceram ter dificuldades na tarefa. Como se depreende do quadro 
3, há uma distribuição equânime entre os níveis de dificuldade, tanto a 
nível global do texto, quanto à ligação entre as suas partes constitutivas. 
Apenas 35,1% registraram sua habilidade na obtenção de coesão textual, 
indicando que a dificuldade, de fato, atende a maior parte do grupo. 

Se, por um lado, o grupo se analisa de formas distintas em relação 
à habilidade para coesão, por outro, todos são unânimes sobre a 
importância de conhecer o sentido dos elementos coesivos. É um dado 
a ser registrado com certo destaque, pois está intrinsecamente ligado à 
consciência necessária para estabelecer os “laços” apontados por halliday 
e hasan (1976, p. 3) para a construção da tessitura do texto, ou, como 
ressalta Koch, as “sequências veiculadoras de sentido” (KOCh, 2011, p. 45). 

As perguntas 7 e 8 buscam identificar o conhecimento do aluno acerca 
dos vários mecanismos coesivos e sua visão sobre pontos essenciais para 
se alcançar uma coesão textual eficiente.

Perguntas Respostas

7. Entre os elementos 
abaixo, qual(is) você identifica 
como sendo procedimentos de 
coesão textual?

(2) substantivo

(1) adjetivo

(3) artigo

(7) pronome

(1) numeral

(6) verbo

(8) preposição

(4) advérbio

(8) conjunção

(9) sinônimo

(5) relações 
de parte/todo 
(hiperônimo e 
hipônimo)

(9) elipse

(2) repetição

(5) substantivo 
cognato (mesmo 
radical) a verbo 
já empregado 
(nominalização)

(6) termo-síntese

(14) palavras e 
expressões de 
transição
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8) Que atividades você considera 
importantes para desenvolver a 
habilidade na coesão? Numere de 
acordo com o grau de importância 
para você: 1 – Mais importante; 2 – 
Importante; 3 – Menos importante.

►Estudar regras gramaticais para não 
errar a coesão no momento de escrever. 

(2) Mais importante      (4) Importante         
(8) Menos importante

(14,29%)                (28,57%)               (57,14%)

►Fazer exercícios objetivos e 
discursivos sobre coesão.

(7) Mais importante      (4) Importante       
(3) Menos importante

(50%)               (28,57%)            (21,43%)

►Exercitar a leitura e entender o 
sentido das palavras envolvidas na 
coesão textual.

(5) Mais importante       (6) Importante           
(3) Menos importante

(35,71%)              (42,86%)           (21,43%)

Quadro 4 – Conhecimento do aluno acerca de recursos coesivos e o meio para sua obtenção

Inicialmente cumpre ressaltar que o item palavras e expressões de 
transição teve seu resultado contaminado por esclarecimentos necessários 
feitos pela professora, uma vez que muitos participantes apresentaram 
muita dificuldade em compreendê-lo. A maioria não apreendeu o 
significado de transição sem exemplos viáveis para melhor compreensão. 
Por essa razão, não será considerado na análise do quadro 4. 

A pergunta 7 explora a identificação de elementos considerados pelo 
aluno como recursos coesivos. O maior número de ocorrências prende-
se, certamente não por acaso, a elementos consagrados nas atividades 
de coesão textual na escola: preposição, conjunção, pronome, pronome, 
sinônimo. Interessante notar que apesar de sinônimos ter um alto número 
de ocorrências (9), substantivo só recebeu duas marcações, situação que 
indica a adequada separação entre morfologia e semântica feita pelo aluno.
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As formas remissivas artigo e numeral têm baixo nível de 
reconhecimento, indicando que, para o aluno, não são elementos coesivos 
relevantes. Em relação à repetição, não será exagero relacionar a causa do 
pouco índice de ocorrência ao terror frequentemente instaurado em sala 
de aula para que o aluno evite a repetição a todo custo, sem que seja feita 
qualquer distinção entre a repetição adequada e a desnecessária.

Quanto ao nível de importância das atividades para o desenvolvimento 
da competência em coesão textual, a realização de exercícios objetivos e 
discursivos suplantou as demais opções, indicando que o aluno considera 
essa prática mais eficiente do que a leitura e a gramática.

Examinados os quadros, serão analisados alguns excertos de redações 
do grupo participante, a fim de identificar dificuldades quanto à coesão e 
verificar o nível de consciência do aluno acerca das escolhas para seu texto.

As dificuldades mais recorrentes

A seguir, apresentamos três dificuldades comuns a vários textos 
analisados, ilustrados por excertos extraídos das redações. Para o trabalho 
de escrita, foi utilizada a proposta de redação do Enem 2015 – 2a aplicação, 
cujo tema é “O histórico desafio de se valorizar o professor”. Vale lembrar 
que foi examinada tão somente a ligação entre períodos, desconsiderando-
se outras ligações coesivas e outros problemas da escrita.

a) Falta de relação clara entre as frases, com falha de progressão temática.

Redação 1
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O parágrafo examinado constitui-se de três períodos. Após ler a 
primeira frase, a expectativa é encontrar na sequência o esclarecimento 
feito sobre a relação entre baixa remuneração do professor e a 
contribuição deste para a sociedade (l.11-12). No entanto, o participante 
introduziu outra questão relacionada ao tema sem qualquer referenciação 
ao período anterior. Trata-se de dois períodos justapostos sem qualquer 
ligação coesiva entre si, prejudicando a progressão das ideias. Parece que, 
para o participante, basta mencionar algum tópico relacionado ao assunto 
em que o tema proposto se insere, no caso, a educação. 

Note-se que, no terceiro período, foi empregado o conector 
conclusivo por isso (l.15) com objetivo de resgatar a palavra-núcleo do 
tema trabalhado - professores (l.12), mas sem sucesso, pois não há cadeia 
coesiva suficiente para recuperá-lo no parágrafo. Dessa forma, verifica-
se a dificuldade em manter a continuidade lógica das ideias a partir do 
primeiro período.

b) Frase apenas com a oração subordinada, sem oração principal

Redação 2

Se considerado o ponto posto nas linhas 13 e 15, o parágrafo da 
redação 2 tem três períodos. No entanto, uma leitura mais atenta revela 
a incompletude do terceiro período (l.15-17), constituído de uma oração 
subordinada sem presença de oração no período. Ocorre que a relação se 
completa com o período anterior, separado pelo ponto. Essa falha revela 
a falta de capacidade do leitor para depreender os limites de sentido que 
definem uma frase como tal.
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c) Emprego de conectivo sem observar a relação lógico-discursiva

redação 3

A participante emprega o operador argumentativo sendo assim (l.17), 
responsável por indicar conclusão, para estabelecer um elo coesivo com 
a frase anterior. No entanto, não há lógica no emprego, uma vez que o 
primeiro período apresenta um pensamento de Sócrates acerca do saber 
e da ignorância do homem, enquanto o segundo aborda a perda de status 
social do professor, sem qualquer referência à ideia anteriormente posta. 

A produtora da redação 3 parece meramente cumprir um protocolo: 
encaixar um elemento de coesão sequencial a fim de atender à exigência 
de ligar as ideias, mesmo sem compreender seu sentido preciso.

Ao lado desses três problemas relativos à coesão textual, juntam-
se vários outros que também merecem atenção especial, tarefa a ser 
empreendida em outra oportunidade de pesquisa. 

Considerações finais

Neste breve estudo, foi possível observar as dificuldades de alunos 
concluintes do ensino médio e pré-vestibulandos para produzir um texto 
com coesão adequada e suficiente para a inteligibilidade e progressão das 
ideias, fato que pode comprometer a compreensão do que está escrito 
por parte do leitor.
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Constatou-se que os alunos têm noção da importância da coesão 
textual, conhecem elementos de coesão, mas assumem sua falta de 
habilidade em alcançar sucesso na tarefa. Essa autocrítica se confirmou 
pela análise de parágrafos de desenvolvimento de suas redações 
dissertativo-argumentativas, pois reiteradamente foram encontrados 
problemas como uso de conectivos sem relação lógica, frases fragmentadas 
ou incompletas, falta de oração principal em períodos subordinados, 
repetições desnecessárias, além de certa pobreza de recursos coesivos. 
Esse rol comprova a falta de habilidade para ligar períodos apontada pelos 
alunos no questionário aplicado, conforme a pergunta 3 do Quadro 2.

No estudo, depreendeu-se que há uma lacuna considerável entre 
saber o aspecto teórico acerca da importância da coesão na produção 
de um texto e a prática em conseguir sucesso na operação de elementos 
coesivos na construção do texto. Assim, conhecer recursos coesivos não 
garante a consciência das escolhas para sua aplicação na escrita. 

Na base de tais dificuldades na escrita, pode estar o contato insuficiente 
com a leitura e análise de textos argumentativos, de forma a possibilitar 
a reflexão acerca dos mecanismos coesivos a serviço da construção de 
sentidos do texto. 

Longe de esgotar a riqueza de possibilidades de estudo presentes nas 
redações analisadas, esperamos que esta breve contribuição possa auxiliar 
o ensino de redação dissertativo-argumentativa no ensino médio, a fim 
de se buscarem novas metodologias e práticas pedagógicas que possam 
despertar a consciência do aluno acerca do processo coesivo de seu texto 
e a consequente coerência. 
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OS ASPECTOS DE BRASILIDADE SOCIOCULTURAL: UMA 
ABORDAGEM SEMIÓTICA DA CANÇÃO POPULAR DE LENINE

Caroline Feitosa de Sousa (Uerj)

Introdução

Neste estudo, desenvolveu-se o tema “os aspectos de brasilidade 
sociocultural: uma abordagem semiótica da canção popular de Lenine”. 
Para isso, foi necessário investigar os aspectos socioculturais brasileiros da 
canção popular brasileira como característica, tema ou reflexão possíveis 
em que vigore a perspectiva semiótica de Charles Sanders Peirce, que 
servirá de base teórica para a leitura como um todo.

Este trabalho se propôs a averiguar a potência de sinais presentes na 
canção To Be Tupi, de Lenine e Carlos rennó, à luz das categorias universais 
de pensamentos, relativas à teoria peirceana dos signos, com o objetivo de 
refletir o tema proposto da brasilidade sociocultural e traçar um exame 
mais aprofundado da canção.

Chamar a atenção para a qualidade da linguagem poética do gênero 
canção de MPB, ver no cotidiano profissional as canções populares como 
sementes condutoras de sentido para uma proposta de ensino de Língua e 
observar os aspectos de brasilidade ou sociais ou culturais sobressalentes 
como constantes na obra do artista foram motivações para iniciar a análise 
proposta aqui. Além disso, testar como a teoria peirceana, na prática, 
leria os signos linguísticos poéticos ou musicais, já que a preferência dos 
pesquisadores é utilizá-la para interpretar gêneros textuais midiáticos. 

Acredita-se, assim, na competência do gênero canção de MPB 
em atingir o leitor-ouvinte e impulsioná-lo a analisar criticamente sua 
condição sociocultural mais rapidamente que alguns gêneros textuais ditos 
acadêmicos, jornalísticos ou documentais. Dessa forma, inquirir e trazer 
à tona esses aspectos é contribuir para o reconhecimento da riqueza do 



sumário

170Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

gênero e da língua portuguesa falada no Brasil (ou português brasileiro) 
em seu viés artístico.

A teoria de Charles Sanders Peirce e as figuras estilísticas

Peirce foi o criador de um sistema filosófico constituído de modo que 
suas partes estivessem intrinsecamente enleadas e regidas por certos 
princípios (QUEIrOZ, 2004, p. 19), as categorias cenopitagóricas, atuando 
como fundamentos para a organização desse sistema, baseado em relações 
hierárquicas de dependência. Seu avanço dependeu de análises formais e 
interpretações fenomenológicas para a metafísica científica, hoje tratada 
como psicologia cognitiva.

A semiótica e o signo, para Peirce, foram constituídos pela sua moderna 
teoria do signo, a qual recebeu dele muitos nomes: teoria formal do signo, 
semiótica cenoscópica e teoria pura dos signos. A semiótica para ele é “a 
doutrina da natureza essencial e fundamental de todas as variedades de 
possíveis semioses” (QUEIrOZ, 2004, p. 20) e o signo poderia ser tudo: o 
homem, a ideia, a interpretação da ideia (NÖTh, 1995, p. 61-62), ou seja, 
toda configuração regida de semiose passa a ser objeto de análise, isto é, 
trata-se de uma concepção bastante genérica. 

A este estudo interessará o padrão dos signos, criado aproximadamente 
em meados do século XIX e início do XX, como processo, ação e relação 
(ícone, índice, símbolo). Nessa perspectiva, a interpretação de um signo 
ocorre no próprio dinamismo mental do receptor. Ou seja, o signo gera 
algum efeito de sentido (o interpretante) para o receptor — o intérprete 
—; cada um é capaz de criar um interpretante, que em consequência gera 
um novo signo — o representamen — desse processo. O filósofo, assim 
como era tido, entende o signo (o representamen) como a representação 
de outra coisa; tal coisa seria o objeto. 

A exemplo de tal ocorrência toma-se emprestado o signo “relâmpago”; 
caso houvesse um indivíduo a perguntar a outro — o intérprete — “O 
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que é um relâmpago?” e obtivesse como resposta: “O relâmpago é a luz 
emitida pela descarga elétrica, raio, entre duas nuvens”; e se questionasse 
em seguida “O que é a luz emitida pela descarga elétrica, raio, entre duas 
nuvens?”, ao tomar consciência da nova resposta, obteria um novo signo e 
interpretação (rECTOr; YUNES, 1980, p. 39).

A classificação peirceana dos signos estabelece uma divisão em três 
categorias da forma de pensar, são categorias fenomenológicas, servindo 
como base geral para toda a sua doutrina lógica (SANTAELLA, 1999, p. 81-91).

A Primeiridade diz respeito à qualidade inerente às coisas, 
que corresponde ao infortúnio, ou ao fenômeno no seu 
estado puro, como ele é, como se apresenta à consciência. 
A Secundidade dá conta da reação, corresponde ao fato 
de haver relação entre as coisas, à ação e reação, é o 
conflito da consciência com o fenômeno, a dúvida, a 
certeza, o notar da realidade, a dualidade, etc. Por último, 
a Terceiridade (a mediação) ou o processo, a mediação, a 
categoria que relaciona um fato a um terceiro fenômeno, 
o crescimento, a continuidade, a memória (SANTAELLA, 
1999, p. 81-91). 

Sobre a segunda categoria, em que se examinam o símbolo, o 
índice e o ícone, servirá para explicar os fenômenos linguísticos e suas 
interpretações apresentados nesta pesquisa. Essa categoria diz respeito 
mais estritamente à relação entre representamen e objeto. A seguir, uma 
tabela para ilustrar as relações entre os signos:

Relações 1a Tricotomia 2a Tricotomia 3a Tricotomia

Primeiridade quali-signo Ícone rema
Secundidade sin-signo Índice dicente
Terceiridade legi-signo Símbolo argumento
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O ícone integra a primeiridade, pois a “qualidade significante” do 
signo “provém meramente da sua qualidade” (CP 2,92)1. Portanto é 
concomitantemente um quali-signo. É um quali-signo icônico (ou ícone 
puro), quando há a mera hipótese de sua existência, pois, na verdade, 
o signo genuíno com efeito participa da secundidade (qua objeto) e 
terceiridade (qua interpretante) (NÖTh, 1995, p. 78). 

No ícone, há a relação de semelhança imagética, tal qual uma 
fotografia do objeto, uma representação por semelhança imediatamente 
reconhecida (MArTELOTTA, 2011, p. 71). Assim como também a metáfora, 
figura escolhida como objeto de trabalho nas letras de música.

Genuinamente, a metáfora é o recurso que confere a transferência de 
sentido de um objeto a outro, num intuito de associá-los imageticamente às 
suas semelhanças: A menina é uma flor. O processo de criação metafórica 
consistiria em dizer que X é Y — a menina é uma flor —, à medida que 
a característica preponderante de Y esteja amplamente presente e 
dominante em X. Genericamente, a flor é um objeto da natureza associada 
à beleza, perfume, singeleza, delicadeza, raridade; dessa maneira, como 
um “processo de motivação idêntica” (GArCIA, 2010, p. 107) e associação 
de semelhanças, a menina torna-se uma flor no momento da enunciação. 

Por conseguinte, a metáfora relaciona-se ao conceito de imagem. Esta 
pode ser uma reprodução alegórica de visões, impressões, lembranças, 
experiências, mas não necessariamente visuais; logo, virtualmente 
redimensiona-se em associações e reflexos (que se voltam para si mesmos, 
imagem refletida) semelhantes e, por assim dizer, assume a forma de uma 
metáfora. remete, então, ao conceito de ícone: há a relação de semelhança 
imagética, tal qual uma fotografia do objeto, uma representação por 
semelhança imediatamente reconhecida (MArTELOTTA, 2011, p. 71).

1  PEIRCE, 1931-1935/1994.
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No índice, é comum notar-se uma relação de contiguidade, assim como 
é a relação metonímica. Não é também uma relação de representação, 
mas sim de afetação, de tomar-lhe parte de um aspecto do dado signo ou 
objeto (MArTELOTTA, 2011, p. 71). Esse integra a categoria de secundidade, 
pois firma relações entre objeto e representamen. Alguns exemplos são 
um aceno de “até logo” de um indivíduo e nomes próprios e pronomes 
pessoais, referindo-se a indivíduos em particular.

Geralmente, a metonímia se apresenta nos meios formais como o 
emprego de um termo no lugar de outro. Nesse caso, entre ambos há 
estreita afinidade, relação ou continuação de sentido. A melhor concepção 
será a que descreve a figura de significação na sua relação de contiguidade, 
dos efeitos de sentido causados pela proximidade de signos ou pela 
vizinhança que mantêm entre seus sentidos; consiste na substituição de 
um nome por outro, objetivando a sua relação extrínseca. Sendo assim, 
manterá confinidade com o conceito peirceano de índice, pois ele é o que 
aponta para alguma relação de certa semelhança qualitativa num espaço 
circundante semântico do signo. Ao analisar a sentença “O Palácio do 
Planalto está em crise”, o termo destacado indica a relação de proximidade 
com o sintagma nominal “a presidência da república”. 

O símbolo é um signo responsável por gerar ligação de uma “imagem” 
comum e codificada facilmente por uma convenção, costume, acordo 
social a uma ideia calcada nas mesmas bases e convenções. Nesse caso, 
a eleição de um símbolo por uma determinada cultura é arbitrária. Ele 
advém da categoria de terceiridade. São exemplos: a cruz para os católicos 
e a bandeira nacional para os brasileiros.

A brasilidade, por sua vez, foi o objeto elencado como sendo construído 
simbolicamente pela sociedade brasileira. A escolha de se falar sobre os 
aspectos de brasilidade se deve à sua forte marca nas letras de música 
de Lenine, a notar-se, dessa forma, a extensa relação com o conceito de 
símbolo peirceano.
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Metodologia

A semiótica peirceana possibilitou a observação do funcionamento 
próprio das análises de signos e semioses (os desdobramentos de 
significados) e construiu neste trabalho um caminho de sentidos possíveis 
a partir de signos linguísticos da sua macroestrutura para a microestrutura 
ou vice-versa, como em um processo hermenêutico de leitura em que 
parte e todo (endofórico e exofórico) conversam para um “sentido final”. 

Portanto, prevaleceu o olhar primário a partir das estrofes, em 
seguida, dos versos, dos sintagmas nominais e verbais inseridos nos versos, 
da unidade léxica, como também das figuras estilísticas com sua própria 
construção sintática.  

To Be Tupi: o renascimento simbólico do signo “índio brasileiro”

To Be Tupi é uma composição poética narrativa da saga de uma 
personagem indígena inventada. É notável já pelo sentido do título “to 
be” em língua inglesa quer dizer “ser”, e a palavra “tupi” referente aos 
índios tupinambás, como também foneticamente remete ao manifesto 
antropófago onde se encontrava a famosa frase “Tupi, or not tupi, that is 
the question” e a intenção de apontar um caminho de assimilação mútua 
cultural, para fecundar em nova concepção de cultura brasileira. 

Da mesma maneira que o movimento modernista apontou para 
um olhar de reformulação, renovação e renascimento cultural, a letra 
desvendará, ao fim desta proposta de análise, um mito de (re)criação de 
um índio especialmente desenhado por seus compositores para cumprir 
um sentido simbólico, porém ressignificado, na letra de música de Lenine 
e Carlos rennó.

Os índices da recriação da figura de um índio 

A letra da canção, nas primeiras estrofes, induz o ouvinte a criar a 
imagem de um novo nascimento singular, a contar com características 
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do gênero da narrativa mítica. Logo, as primeiras estrofes revelam a 
cosmogonia referente ao índio que se quer construir a partir de seu 
próprio “ser” ou do “to be tupi” apresentando o discurso em primeira 
pessoa, pois os tupinambás eram mais conhecidos por causa dos registros 
que deles fizeram os jesuítas durante o Período Colonial. Portanto, falar de 
sua própria criação lhe confere identidade e a partir do ponto de vista dele 
é que se infere um discurso de questionamento do lugar histórico-social 
desse indígena. A saber, a primeira e a segunda estrofes:

Eu sou feito de restos de estrelas, 
Como o corvo, o carvalho e o carvão. 
As sementes nasceram das cinzas 
De uma delas depois da explosão.

Sou o índio da estrela veloz e brilhante, 
O que é forte como o jabuti; 
O de antes, de agora em diante, 
E o distante galáxias daqui.

Nelas, como há de se perceber, há uma narrativa do eu lírico, em primeira 
pessoa, que conta uma espécie de nascimento mítico (“Eu sou feito do resto 
de estrelas / Como o corvo, o carvalho e o carvão [...] / Sou o índio da estrela 
veloz e brilhante”), algo semelhante à realidade fantástica da cosmogonia 
dos deuses gregos ou de antigos mitos de criação da humanidade.

Tal qual o mito de Adão e Eva, no qual Deus teria usado o barro, 
o índio leniniano é feito do resto de estrelas, sua matéria prima. Na 
continuação do verso: “como o corvo, o carvalho e o carvão”, em que 
há utilização da figura estética da comparação, desvelando índices que 
apontam para elementos da natureza, com os quais o indígena mantém 
extensa intimidade e respeito divinal: respectivamente, o corvo, como 
representação do ar; o carvalho, em referência às florestas; o carvão, 
em alusão à terra, à energia advinda da terra. Concomitantemente, essas 
palavras formam uma aliteração, alimentada pelos fonemas /C/-/r/-/V/, o 
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que também lhes empresta uma semelhança icônica no que diz respeito à 
constituição desses corpos na natureza e, por conseguinte, na constituição 
física do indígena. Com isso, estabelece-se uma comparação explícita e 
intrínseca à sua composição carnal, com tais substâncias advindas de seus 
semelhantes, de um mundo natural, físico e anímico.

A terceira e a quarta estrofe, destacadas a seguir,

Canibal tropical, qual o pau 
Que dá nome à nação, renasci, 
Natural, analógico e digital, 
Libertado astronauta tupi.

Eu sou feito do resto de estrelas 
Daquelas primeiras, depois da explosão, 
Sou semente nascendo das cinzas, 
Sou o corvo, o carvalho, o carvão.

representam seu ser tomando forma mais “concreta” — a composição 
imagética construída por metáforas, que antes eram comparações, 
também são índices que permitem visualizar esse índio renascido: “Sou 
semente nascendo das cinzas / Sou o corvo, o carvalho, o carvão”. 
renasceu “natural, analógico e digital”. natural, um ser da terra, íntimo 
da natureza; analógico, cognato da palavra análogo, que significa igual, da 
mesma forma, também relacionado ao modo de funcionarem os objetos 
eletrônicos mais antigos, como um relógio analógico, de ponteiros; 
entretanto, digital, palavra que aponta para a sua imersão em um novo 
mundo digital, tecnologicamente avançado. Ele ressurge “libertado 
astronauta tupi”, verso que assinala sua nova forma que se torna mais 
livre, cenário imagético inclusive remontado pelo signo estrelas. Com o 
substantivo astronauta no centro do sintagma, insinua-se em seu campo 
associativo, o universo, o céu, o ar, aquele que conhece a Terra do lado de 
fora dela, que tem visão privilegiada do planeta, que aponta para o futuro, 
para a tecnologia dos homens. 
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Sendo assim, todas essas sugestões de leitura formam uma alegoria 
da recriação desse nativo brasileiro, engendrando um ponto de vista 
crítico, partindo do eu lírico indígena, um ser atualizado. 

As primeiras estrofes também sugerem o nascimento mítico aliado 
a uma explicação científica parecida com a do Big Bang: “As sementes 
nasceram das cinzas / De uma delas depois da explosão / Sou o índio da 
estrela veloz e brilhante.” Essa relação, inclusive, determinará um novo 
índio, aquele que reconhece viver em uma sociedade, a do “branco”, em 
uma realidade tecnológica, com novos valores que tiveram de ser incluídos 
em sua cultura (“...renasci / Natural, analógico e digital / Libertado 
astronauta tupi”). Contudo, tornada atemporal (“O de antes de agora em 
diante”), em que se encontram unidos passado, presente e futuro em 
sua formação, como se de fato houvesse a constituição de uma nova era 
cultural dessa personagem.

A criação icônica do novo índio brasileiro e os índices de brasilidade do 
seu renascimento 

É possível traçar, a partir de um registro de apontamentos sobre o seu 
renascimento, um novo semblante do índio como personagem, uma nova 
personalidade, uma fotografia nova, desde sua gênese até sua “completa” 
forma: psicológica, social e anticaricatural. 

Nas quatro primeiras estrofes, há de se notar aspectos de construção 
de uma aparência própria, uma pessoalidade, características genuínas ora 
mais denotativas: “Sou o índio da estrela veloz e brilhante / O que é forte 
como o jabuti”; ora conotativas: “Canibal tropical, qual o pau / Que dá 
nome a nação”; “Eu sou feito do resto de estrelas / Daquelas primeiras, 
depois da explosão / Sou semente nascendo das cinzas, / Sou o corvo, o 
carvalho e o carvão”. 

Para essas imagens, admitem-se algumas interpretações: canibal 
tropical, um sintagma índice que aponta para o índio brasileiro, mas 
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também um sintagma ícone ao gerar nos brasileiros ou em conhecedores 
da nossa cultura, minimamente, uma imagem mental característica. 
Acompanhado do verso “qual o pau que dá nome a nação”, confirma, 
assim, ser um indígena do Brasil. Isso porque, excetuando-se algumas 
tribos, os índios no Brasil eram canibais, principalmente, os tupinambás, 
tribo referência, habitantes do sudeste litorâneo.

 Assim como antes, em que se apontaram os índices dos mesmos 
versos, neste, revela-se como expressão icônica ao dar forma ao nativo. 
“Eu sou feito do resto de estrelas / Daquelas primeiras, depois da explosão 
/ Sou semente nascendo das cinzas, / Sou o corvo, o carvalho e o carvão” 
são versos metafóricos que, além de caracterizadores da origem desse 
índio, em seguida, traçam uma personalidade a se perceber um movimento 
da transferência de sentido das três palavras: corvo, carvalho e carvão 
para o novo ser nascido “das cinzas”: um novo indígena brasileiro. Em 
“Sou semente nascendo das cinzas”, há uma referência ao mito da Fênix, 
por isso, os versos constituem-se como um índice do renascimento, que 
culminará nos novos aspectos fenotípicos: corvo, carvalho e o carvão.

há uma comparação implícita com o pássaro corvo, que vive em bandos 
com estrutura hierárquica bem definida e cuja alimentação, geralmente, é 
também necrófaga. Sobre o carvalho, é uma árvore milenar, assim como os 
primeiros habitantes brasileiros. Esse tipo de árvore está localizado não só 
nas elevadas latitudes, mas também na área tropical asiática e na América 
— caracterizando-se por ser duradoura, resistente, abundante. 

O que há em comum, facilmente identificável, é a cor desses 
elementos, de tom escuro, amarronzado ou muito preto e, assim como 
também sua origem na terra, atributos inerentes a esses habitantes, e, no 
entanto, um pouco diferentes da velha construção simbólica que atrelava o 
índio somente à árvore pau-brasil, à sua pele vermelha e à origem relativa 
à versão histórica do estreito de Bering. 
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É possível até nos referirmos ao som de um berimbau, presente na 
melodia da canção, como um elemento que confirmaria a leitura de que os 
índios, assim como os negros, estão no cerne do nascimento da sociedade 
brasileira, carregam o legado de sua origem. E ainda podemos afirmar que 
os dois passam pelas mesmas injustiças sociais e “rejeições” culturais. 

Portanto, o indígena brasileiro desponta com sua origem mitológica 
e étnica — necessariamente reconstruída nesses versos — a partir 
dessas características formadoras de uma nova “cara”, para conferir-lhe 
identidade nativa, ressignificando-a.

Num segundo momento, o refrão explicita como é esse nativo, como 
ele se sente e se vê em relação a sua ancestralidade simbólica e sua nova 
configuração diante de um moderno contexto de sobrevivência:

O meu nome é tupi, gaikuru; 
O meu nome é Peri de Ceci. 
Eu sou neto de Caramuru, 
Sou Galdino, Juruna e raoni.

Nesse refrão é possível perceber a presença de índices do indígena 
construído culturalmente (tupi, Peri, ceci, gaikuru, caramuru), além de 
símbolo nacional de um imaginário coletivo sobre sua dimensão histórica. 
tupi, referente aos tupinambás Peri e ceci, personagens literários da obra 
o guarani (as personagens Ceci e Peri foram, no romance, idealizadas 
de acordo com o propósito romântico da época). havia a intenção de 
desmacular o índio brasileiro, para se criar um símbolo nacional. Na 
narrativa, a personagem Ceci representaria o homem branco, portanto, 
a união do índio Peri com ela seria fundamental para agregar um valor 
mítico à explicação da criação do povo brasileiro. 

Já gaikuru é uma referência direta à tribo dos gaikurus — que 
migraram para o território brasileiro, na região dos estados do Mato 
Grosso do Sul e de Goiás, fugindo da colonização na região do norte 
do Paraguai, e se tornaram símbolo de resistência indígena (ofereceram 
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grande resistência à povoação do Pantanal Sul-mato-grossense. Um 
tratado de paz, em 1791, os declarou súditos da Coroa Portuguesa); eram 
fortes, cavaleiros, guerreiros e guardiões de sua terra. 

Outro signo: caramuru, remete-se à obra literária de Frei Santa rita 
Durão e a própria personagem real e ficcional Diogo Álvares Correia, que 
foi recebido pelos Tupinambás, de quem herdou o apelido, mas que na obra 
de Durão encenava seu sentimento de profunda ambiguidade entre duas 
culturas. Foi um homem branco a conviver pacificamente com os índios. 
Isto é, um signo índice e símbolo de formação étnica original no Brasil, em 
que há a miscigenação como uma realidade. Para Antonio Candido:

Na perspectiva da nossa formação histórica, Diogo-
Caramuru é paradigma do encontro das culturas, 
que compuseram a sociedade brasileira e dialogaram 
muitas vezes em pé de igualdade, até que a ocidental 
predominasse em todos os setores [...] Se Diogo-Caramuru 
é ambíguo, é porque o fomos, e talvez ainda o sejamos, 
sob o impacto de civilizações díspares, à busca de uma 
síntese frequentemente difícil, mas que se torna possível 
pela redução de muitas diferenças ao padrão básico da 
cultura portuguesa, leito por onde fluímos e engrossamos, 
e que Diogo exprime, ao exprimir a adaptação do branco à 
América. (CANDIDO, 2006, p. 190).

Apontam para um segundo momento os vocábulos: Galdino, Juruna e 
raoni, em que surgem indivíduos e fatos mais atuais da nossa sociedade: 
a) Galdino: um líder indígena da etnia pataxó-hã-hã-hãe. Foi queimado 
vivo enquanto dormia em um abrigo de um ponto de ônibus em Brasília, 
após ter participado de manifestações do Dia do Índio, a que levara 
reivindicações a respeito de um conflito fundiário em defesa da Terra 
Indígena Caramuru-Paraguaçu. b) Juruna: foi o primeiro deputado federal 
brasileiro pertencente a uma etnia indígena (xavante Namakura). Na década 
de 1970, ficou famoso também pela luta de demarcação de terra para os 
índios. c) raoni: de etnia Umoro, do ramo dos caiapós, conhecido como 
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metuquitire. Em 1978, foi tema de um documentário intitulado Raoni, um 
porta-voz da luta pela preservação da floresta amazônica.

É importante percebê-los não só como índices, que apontam para 
os problemas referentes aos indígenas atualmente, mas também como 
constituição imagética abstrata de um indígena antropofágico, ao deglutir 
um passado romântico e se apresentar de tal maneira realista no presente, 
ou seja, pode-se considerar que a simbologia, a respeito da figura nativa, 
reinventa-se neste refrão. 

Isso acontece com a evolução desses símbolos, como se constituíssem 
em progressão temática, uma narrativa histórica mais realista, em que 
se critica “um futuro sem fim” para tais problemas e para o destino dos  
índios brasileiros.

A crítica ao “futuro sem fim” do índio atual

Nas últimas estrofes, é notável a crítica a partir do registro 
imagético: 

E no cosmos de onde eu vim, 
Com a imagem do caos 
Me projeto futuro sem fim 
Pelo espaço num tour sideral.

Minhas roupas estampam em cores 
A beleza do caos atual, 
As misérias e mil esplendores 
Do planeta Neandertal. 

Para corroborar tal afirmação, percebe-se a análise proposta pelo 
letrista a partir dos índices nos versos e expressões: “imagem do caos”, “Me 
projeto futuro sem fim”, “Minhas roupas estampam em cores / A beleza 
do caos atual / As misérias e mil esplendores / Do planeta Neandertal”. 
Os compositores exploraram os sentidos conotativos: “imagem do caos” 
em que o índio se abriga; o duplo sentido de “sem fim”, significando, ao 
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mesmo tempo, a ausência de uma coisa finita e um futuro sem finalidade; 
a antítese e a ironia em “misérias e mil esplendores” e o vocábulo 
“Neandertal”, funcionando como um adjetivo para planeta, um planeta 
Neandertal, que ainda não conseguiu “evoluir” nas suas questões. 

Portanto, no imaginário coletivo, o Neandertal tem sido descrito de 
forma negativa em comparação com o homo sapiens, sendo apresentado 
como um ser simiesco, grosseiro e pouco inteligente. Da mesma forma 
que se mora num planeta não evoluído, pouco inteligente e grosseiro, ao 
que o indígena está condenado. É plausível considerarmos essa visão de 
mundo pessimista ou sem perspectiva diante dos índices apresentados 
no refrão e nessa estrofe, assim como a palavra neandertal e a descrição 
imagética apropriada, no contexto, para esse planeta, creditando-se como 
semelhante a ele.

Considerações finais

É possível chegarmos a algumas conclusões sobre o emprego da 
teoria de Charles Sanders Peirce. Ler os índices do corpus recortado, 
quantitativamente mais expressivos nesta análise, foi eficiente para se 
alcançar a construção simbólica ou constatar os símbolos já sugeridos 
pelas letras e inseridos na sociedade, mais propriamente, que incitam a 
brasilidade social. 

Já o conceito de ícone puro foi de algum modo pouco expressivo, 
pois essa dificuldade se deve à complexidade da própria teoria de ícone. 
Para Peirce, o ícone puro teria a natureza não comunicável, pois serviria 
apenas como signo pelo fato de ter a qualidade que o faz significar (NÖTh, 
1995, p. 78-79). Assim, ele constituiria um retalho de um signo, e não o 
representaria na sua integralidade. Para tanto, criou-se uma atmosfera 
propícia às observações do funcionamento das metáforas nas letras de 
música as quais asseguraram as semelhanças imagéticas, próprias também 
do conceito de ícone. Segundo Simões (2007, p. 23), 
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no âmbito da cognição, cremos que a iconicidade 
ganha relevo, pois, entendida como qualidade de um 
signo que busca representar uma ideia, de algum modo 
e com fundamento plástico, destacar-se-á entre as 
características textuais observáveis como sendo algo mais 
aproximado dos processos analógicos de interpretação de 
dados e, ao mesmo tempo, reaproveitável na construção 
de ferramentas digitais de interpretação. Isto porque, 
a iconicidade está sendo tomada como uma qualidade 
sígnica emergente de um potencial figurativo (lato sensu) 
oriundo da trilha criada pelos itens léxicos (palavras e 
expressões) ativados no texto. Persigo a ideia de que a 
trama textual pode “desenhar” itinerários de leitura.

No entanto, mesmo com a problemática de ícone puro ou não, a 
hipótese da teoria peirceana se concretizou também para o gênero canção: 
as suas relações são triádicas e “contaminadas”, todo símbolo é formado 
por índices e ícones, todo índice tem aspecto icônico. Para se chegar ao 
conceito de símbolo foi necessário primeiro se examinar índices e ícones. 
Um exemplo dessa dinâmica é que ler os índices também capacitou a 
relação simbólica concebida antigamente e a reconstruída: a partir de 
elementos textuais pôde-se chegar a extratextuais. 

Por fim, o corpus selecionado trouxe a diversidade esperada de 
conteúdo crítico, histórico, social e cultural que, por sua vez remeteram a 
pontos de vista já instaurados e prosperaram em novas reflexões, partindo 
de sua poeticidade e seus entrelaces linguísticos bem elaborados para a 
produção de conteúdo significativo. 
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Anexo

To Be Tupi (Lenine e Carlos Rennó)

Eu sou feito de restos de estrelas, 
Como o corvo, o carvalho e o carvão. 
As sementes nasceram das cinzas 
De uma delas depois da explosão.
Sou o índio da estrela veloz e brilhante, 
O que é forte como o jabuti; 
O de antes, de agora em diante, 
E o distante galáxias daqui.
Canibal tropical, qual o pau 
Que dá nome à nação, renasci, 
Natural, analógico e digital, 
Libertado astronauta tupi.
Eu sou feito do resto de estrelas 
Daquelas primeiras, depois da explosão, 
Sou semente nascendo das cinzas, 
Sou o corvo, o carvalho, o carvão.
O meu nome é tupi, gaikuru; 
O meu nome é Peri de Ceci. 
Eu sou neto de Caramuru, 
Sou Galdino, Juruna e raoni.
E no cosmos de onde eu vim, 
Com a imagem do caos 
Me projeto futuro sem fim 
Pelo espaço num tour sideral.
Minhas roupas estampam em cores 
A beleza do caos atual, 
As misérias e mil esplendores 
Do planeta da aldeia global. 

(refrão)
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O ENSINO DA VARIEDADE FORMAL CULTA DA LÍNGUA SOB AS 
PERSPECTIVAS MARXISTAS

Érica Portas (Uerj)
Juliana Campos (Uerj)

Tássia Simões (Universidade Estácio de Sá)

Introdução

Sabe-se – e isso é frequentemente analisado por todos quando 
tomam a iniciativa de abordar o processo educativo a partir dos escritos 
de Marx – que o fundador da filosofia da práxis não se ocupou direta e 
especificamente da elaboração teórica no campo da educação, contudo 
são notáveis as contribuições marxistas no contexto educacional.

Segundo Marx, a educação desempenha um papel fundamental na 
mediação entre o indivíduo humano e o gênero humano, na transmissão 
da cultura humana. As condensações teóricas e práticas acumuladas 
historicamente pelo gênero humano, necessárias ao processo de 
desenvolvimento, são transmitidas aos indivíduos através da educação:

A libertação de cada indivíduo singular será alcançada 
na medida que a história seja totalmente transformada 
em história mundial. A riqueza real do indivíduo depende 
inteiramente da riqueza de suas conexões reais. Apenas 
isso libertará os indivíduos das barreiras nacionais e 
locais, os trará para a conexão prática com a produção 
(inclusive a produção intelectual) de todo o mundo e 
tornará possível a eles a aquisição da capacidade de 
desfrutar dessa multilateral produção de todo o planeta 
(as criações do homem). (MArX, 1998, p. 59).

A educação, nesse sentido, pode servir como instrumento ideal para 
a superação da sociedade capitalista à medida que os indivíduos tenham 
acesso aos saberes universais e apropriem-se dele. Marx, no programa 
de unificação dos dois partidos operários Alemães, observou que: “Os 
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indivíduos universalmente desenvolvidos, cujas relações sociais, como 
suas próprias relações comunais são, portanto, também subordinadas ao 
seu próprio controle comunal, não são produto da natureza, mas sim da 
história” (MArX, 1987, p. 90).

Portanto, pode-se dizer que o trabalho educativo só alcança sua 
intencionalidade quando cada indivíduo se apropria da humanidade 
produzida histórica e coletivamente, ou seja, quando se apropria dos 
elementos culturais necessários à sua formação como ser humano, 
necessários à sua humanização. Para Marx, a construção histórica da 
liberdade humana é a construção de uma sociedade na qual os homens 
controlem as relações sociais ao invés de serem por elas dominados como 
se fossem forças naturais superiores à vontade humana. Nesse sentido, a 
história era, para Marx, um processo de superação da naturalidade das 
relações sociais alienadas: “Os indivíduos universalmente desenvolvidos, 
cujas relações sociais enquanto relações próprias e coletivas estão 
submetidas a seu próprio controle coletivo, não são um produto da 
natureza, mas sim da história” (MArX, 1978, p. 89).

Por conseguinte, a importância da transmissão, pelo processo 
educativo, dos conhecimentos mais desenvolvidos que já tenham sido 
produzidos pela humanidade é decisiva, isto é, o papel da educação é 
difundir a universalização dos saberes acumulados pelo trabalho humano, 
ou seja, transmitir cultura. E é através da universalização da cultura que 
ocorre a possibilidade de libertação humana.

a priori, as condições nas quais os seres humanos trabalham, bem como 
as próprias relações sociais que consistem na divisão social do trabalho e a 
apropriação dos produtos do trabalho, são tomadas pelos indivíduos como 
algo imutável, natural e integrante da própria vida. Tal atitude prevalece, 
segundo Marx, durante toda a história humana marcada pela propriedade 
privada. A superação dessa atitude somente seria possível por meio da 
superação da propriedade privada, isto é, da sociedade capitalista. É nesse 
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sentido que, nos Manuscritos econômico-filosóficos de 1844, Marx (1978) 
afirma que a socialização da riqueza – material, intelectual – também 
implica a possibilidade de mudança nas relações entre os indivíduos e as 
forças essenciais humanas objetivamente existentes na sociedade:

Como vimos, o homem só não se perde em seu objeto 
quando este se configurar como objeto humano ou 
homem objetivado. E isso somente será possível quando 
se lhe configurar como objeto social e quanto ele mesmo 
se configurar como ser social, assim como a sociedade se 
configurará nesse objeto como ser para ele. (MArX, 1978, 
p. 11-12).

Portanto, se a humanização é resultado da construção social dessa cultura, 
entendida como o processo histórico de objetivação do gênero humano, e 
da apropriação das obras e dos fenômenos culturais pelos indivíduos, então 
a emancipação da humanidade deverá ocorrer como transformação da 
apropriação dessa cultura e, por consequência, transformação também da 
objetivação tanto do gênero humano quanto de cada indivíduo.

 A ótica marxista e o ensino da variedade formal culta da língua

Diante do exposto, esta pesquisa propõe, à luz da perspectiva 
marxista, um novo olhar acerca do tão desgastado assunto “preconceito 
linguístico”. Assim, considerando a linguagem por uma espécie de garantia 
de liberdade do indivíduo, dado que ela é responsável pela interação entre 
o homem e o mundo, este artigo concebe o aprendizado da língua culta 
formal como um dos veículos da humanização, conceito definido por Marx, 
cuja realização resulta da apropriação de bens historicamente produzidos. 
Esse apossamento é responsável pela socialização do indivíduo, que passa, 
diante de tal, a ter acesso aos bens que o mundo lhe pode oferecer. Dessa 
forma, em uma abordagem marxista, é indispensável que todo indivíduo 
tenha acesso aos variados conhecimentos, resultante da universalização 
dos saberes, difundida por Marx.
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Esse processo se opõe à privatização de saberes, a qual, como 
sustentáculo da sociedade capitalista, preconiza a disseminação de 
conhecimentos pragmáticos e imediatos, porquanto o capitalismo prioriza 
a escola como reduto gerador de mão- de- obra trabalhista. 

Atualmente, muito se tem discutido acerca do tema “preconceito 
linguístico”, o que gerou uma divergência de opiniões sobre assunto; no 
entanto, entrou-se, quase em um consenso, que a aprendizagem de uma 
língua formal culta feriria a cultura linguística das classes sociais menos 
favorecidas, já que uma variante da língua não pode ser considerada 
melhor do que outra (e não o é). 

O sociólogo Nildo Viana, por exemplo, defende que a relação entre 
educação e linguagem é extremamente complexa e que dela seria 
consequência o preconceito linguístico, dado que, para ele, a educação 
escolar se torna o veículo da reprodução da linguagem especializada e da 
língua-padrão, em contraposição à linguagem considerada “popular” e, 
assim, Viana propõe que a reforma da língua-padrão deve ser dotada de 
maior flexibilidade, englobando a linguagem coloquial, o que, segundo o 
autor, seria uma forma de corroer o preconceito linguístico.

Diante de tais concepções, faz-se necessário reconhecer que, 
obviamente, pensar a língua padrão culta como modelo único reproduz 
as relações sociais consolidadas na dominação e desigualdade; todavia, 
o papel da escola, conforme Saviani, não é o de reiterar o cotidiano e sim 
revelar os aspectos essenciais que se ocultam sob os fenômenos que se 
mostram sob a nossa percepção imediata: “O papel da escola não é o de 
mostrar a face visível da lua, isto é, reiterar o cotidiano, mas mostrar a face 
oculta, ou seja, revelar os aspectos essenciais das relações sociais que se 
ocultam sob os fenômenos que se mostram à nossa percepção imediata” 
(SAVIANI, 1983, p.84).

Assim, ao se olhar o ensino da língua culta formal como instrumento 
de repressão, retira-se do oprimido a possibilidade de se romper com a 
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lógica burguesa da privatização de saberes, representada pelo discurso 
da adaptação.

Discurso esse que é o responsável pela reprodução das relações sociais 
fundamentadas na dominação e na desigualdade, já que o conhecimento 
da gramática normativa passa, então, a ser restrito à classe dominante. 
Dessa forma, pode-se ver que o preconceito linguístico se apresenta, 
na verdade, sob duas faces de uma mesma moeda: reconhecer a língua 
formal culta como modelo único representa um lado da moeda e negar ao 
indivíduo o acesso ao seu conhecimento representa o outro lado dessa, 
porquanto se retira do aluno o seu direito de humanizar-se a cada vez mais:

Na escola antiga, o professor cometia o erro de entender 
como a língua aquela modalidade culta — literária ou 
não — refletida no código escrito ou na prática oral 
que lhe seguia o modelo, de todo repudiando aquele 
saber linguístico aprendido em casa, intuitivamente, 
transmitido de pais a filhos. hoje, por um exagero de 
interpretação de “liberdade” e por um equívoco em 
supor que uma língua ou uma modalidade é “imposta” ao 
homem, chega-se ao abuso inverso de repudiar qualquer 
outra língua funcional, que não seja aquela coloquial, de 
uso espontâneo na comunicação cotidiana. (BEChArA, 
1998, p. 14).

Logicamente, é inegável que o indivíduo é julgado por seus padrões 
linguísticos e que o preconceito linguístico desse julgamento se origina; 
contudo, faz-se necessário compreender que os atuais discursos sobre a 
temática apenas reproduzem, em seu cerne, mascaradamente políticas 
capitalistas, as quais mantém a manutenção de classes, tão necessária ao 
sistema capitalista. 

Nesses discursos, há uma descontextualização da teoria marxista, 
dado que essa abordagem não propõe que adaptemos ou privatizemos 
os saberes, nem tão pouco que destruamos os bens produzidos pelo 
capitalismo, mas que façamos usos desses para derrubar o capital. Por 
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conseguinte, considerando-se a língua formal culta como “a língua 
daqueles que detêm o poder econômico, social e político”, não se deve 
propagar adaptação linguística, mas apropriar-se da linguagem culta 
formal como um veículo para o processo de humanização do homem, que 
colabora com desenvolvimento da cultura integral do educando através 
da exploração do potencial idiomático do indivíduo.

Discurso de reprodução

Muito se discute sobre o que se deve ou não ensinar nas aulas de 
língua portuguesa, se a prioridade deve ser a língua padrão ou se a língua 
coloquial. A partir de tal questionamento, costuma-se chegar à conclusão 
de que basta que o aluno tenha acesso aos gêneros textuais mais 
difundidos socialmente para que o mesmo se comunique e se expresse 
bem nas formas oral e escrita.

Contudo, acredita-se que seja necessário irmos além do ensino 
superficial da língua de modo que o aluno tenha acesso, principalmente, 
aos textos escritos na língua padrão já que estes não fazem parte da 
realidade da maioria da população, a qual é composta pelas pessoas das 
classes menos favorecidas.

ricardo Cavaliere (2014) expõe uma crença sobre o ensino de 
português na escola básica que circula nos meios universitários, a qual 
diz respeito sobre as competências de leitura e escrita. Segundo o autor, 
o professor de língua materna no ensino básico brasileiro tem dirigido sua 
atenção para que o aluno tenha conhecimento de leitura e escrita. 

Apesar de ser o que se espera de um aluno, para Cavaliere, isso não é 
o bastante. Para além das habilidades supracitadas, o experiente professor 
universitário e pesquisador da língua compartilha da ideia de que:

Esta tese, entretanto, não convence os que atribuem 
à aula o objetivo de também conferir ao educando um 
saber científico sobre a língua, ou seja, um saber sobre 
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seu funcionamento, seus mecanismos de articulação 
frasal, seu sistema de sons e sua variação no corpo da 
sociedade. Esse é, com efeito, um dos propósitos da aula 
de Português, uma dose a mais que se oferece ao aluno 
em sua formação humanística. (CAVALIErE, 2014, p.15).

O argumento de Cavaliere vai ao encontro dos ideais marxistas uma 
vez que prega o ensino humanístico e se afasta da ideologia elitista que 
segrega não apenas a sociedade conforme seus bens materiais como 
também os bens culturais.

A partir do surgimento do capitalismo e da classe burguesa e 
esta apropriar-se das obras literárias de referência de seu tempo, a 
língua tornou-se mais um símbolo de prestígio diante da sociedade e o 
proletariado se manteve à margem dela por também não fazer parte da 
comunidade de falantes mais abastados. Sendo assim, o domínio da “boa” 
linguagem passou a ser um veículo de segmentação de classes na qual 
a língua culta reforça o status privilegiado de uma pequena parcela da 
sociedade enquanto a maioria continua sendo excluída.

Diante do cenário de prestígio e desprestígio linguístico amparado 
pela sociedade capitalista, surge o preconceito linguístico e a língua passa 
então a funcionar a partir de duas perspectivas muito distintas: um veículo 
de libertação do indivíduo das amarras que a sociedade o impõe ou um 
veículo de manutenção entre classes.

Considerando a língua como um veículo de ideologia (FIOrIN, 1998), 
acredita-se que a escola deva levar o aluno a diversas ideologias e não 
apenas uma. O professor Bechara afirma que:

recebendo o aluno já possuidor de um saber linguístico 
prévio limitado à oralidade, a escola não o leva a 
desenvolver esse potencial — enriquecendo a sua 
expressão oral e permitindo-lhe criar, paralelamente, as 
condições necessárias para uma tradução cabal, efetiva e 
eficiente, expressiva e coerente (falando ou escrevendo) 
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de suas ideias, pensamentos e emoções. (BEChArA, 
1998, p. 15).

Ainda segundo Bechara, o papel da escola é oferecer ao aluno acesso 
aos mais variados tipos de texto, sobretudo os textos mais formais, já 
que o aluno chega à escola com “um saber linguístico prévio limitado à 
oralidade” (Ibid., p. 5) conforme tendências do pós-guerra ocasionando o 
“desprestígio da tradição escrita culta” (Ibid., p. 6).

há sempre que se levar em consideração o saber linguístico prévio do 
aluno, “mas também não lhe furta o direito de ampliar, enriquecer e variar 
esse patrimônio” (Ibid., p. 12). 

À luz dos ideais marxistas, acredita-se que todos têm direito a ter 
acesso aos mais variados tipos de cultura disponíveis socialmente e ser 
como o expoente da filologia brasileira, Bechara, prega “poliglotas da 
própria língua”.

Posições extremadas são sempre muito perigosas e até danosas. No 
ensino de língua acreditava-se, tempos atrás, que a única modalidade 
de língua merecedora de prestígio era a culta, hoje o cenário é outro e 
privilegia-se a modalidade coloquial. 

Em ambas as atitudes há realmente opressão, na medida 
em que não se dá ao falante a liberdade de escolher, para 
cada ocasião do intercâmbio social, a modalidade que 
melhor sirva à—mensagem, ao seu discurso. [...] Assim 
sendo, haverá opressão em “impor”, indistintamente, 
tanto a língua funcional da modalidade culta a todas as 
situações de uso da linguagem, como a língua funcional 
da modalidade familiar ou coloquial, nas mesmas 
circunstâncias, a todas as situações de uso da linguagem, 
pois que ambas as atitudes não recobrem a complexa 
e rica visão da língua como fator de manifestação da 
liberdade de expressão do homem.

Por outro lado, haverá “liberdade” quando se entender 
que uma língua histórica não é um sistema homogêneo 
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e unitário, mas um diassistema, que abarca diversas 
realidades diatópicas (isto é, a diversidade de dialetos 
regionais), diastráticas (isto é, a diversidade de nível 
social) e diafásicas (isto é, a diversidade de estilos de 
língua), e que cada porção da comunidade linguística 
realmente possui de direito sua língua funcional, que 
resulta de uma técnica histórica específica. (BEChArA, 
1998, p. 14).

Em “Como e quando interferir no comportamento linguístico do aluno”, 
helênio Oliveira (1999) trata de maneira didática sobre o assunto e também 
critica os extremos. Para ele, há sim uma tendência maior em utilizar uma 
linguagem mais formal na modalidade escrita e informal na oral, no entanto 
espera-se que, tanto na fala quanto na escrita, em circunstâncias formais, 
seja empregada a língua-padrão (formal culta), ao passo que em situações 
informais espera-se o uso da variedade informal da língua. 

recomenda ainda que o professor dê prioridade á língua-padrão, 
mas não desrespeite a língua que o aluno já domina antes de ingressar 
na escola. O objetivo é que o número de textos formais seja maior que 
os informais para que o aluno tenha mais contato com o vocabulário e 
construções típicas do registro formal uma vez que os textos informais já 
fazem parte, geralmente, do dia a dia deles.

Assim, ao ter acesso e conhecimento de uso profundos da língua cada 
um pode decidir em quais momentos utilizar um tipo de linguagem, seja 
falada ou escrita, conforme o contexto de formalidade ou informalidade, 
mas nunca deixar de usar uma ou outra por falta de conhecimento.

Para Oliveira, erro de linguagem está empregado no sentido em 
que há comprometimento com a eficiência da comunicação. Os hábitos 
linguísticos corretos devem ser cultivados pelo professor, ao passo que os 
incorretos devem ser corrigidos. O que estaria correto conforme a tradição 
escolar poderia estar inadequado em determinada situação comunicativa, 
em uma situação mais informal. 
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A discriminação existe, e é preciso aceitar esse fato para que possamos 
tratá-lo; negá-lo apenas agravaria o problema em vez de solucioná-lo. De 
acordo com Oliveira (2014, p. 515), “o que é preciso criar, por meio da 
escola e da mídia, é uma política de humanização das atitudes coletivas 
em relação à variação linguística”. O problema do erro não está no fato de 
ele existir ou não porque sua existência faz parte de qualquer aprendizado, 
mas sim em como lidar com ele, ou seja, não é linguístico ou sociolinguístico 
e sim pedagógico.

Portanto, algumas teorias linguísticas ao deixarem de ensinar a 
modalidade padrão da língua nas escolas por “acreditarem” que haveria 
opressão do dominante sobre o dominado, estão na verdade reproduzindo 
um discurso mais opressor do que libertador. Liberdade é, para Marx, o 
indivíduo ter acesso a todas as produções disponíveis na sociedade e não 
a privatização de qualquer que seja o conhecimento ou bem. 

Considerações finais

Diante do exposto, conclui-se que negar ao aluno o conhecimento da 
língua culta formal, tão quanto repudiar as demais variantes linguísticas, 
corrobora a segregação de classes, já que o conhecimento da gramática 
normativa passa, então, a ser restrito à classe dominante. Assim, linguistas 
e sociólogos devem refletir acerca do que se propaga sobre o preconceito 
linguístico, porquanto, em uma análise acentuada da teoria marxista, 
percebe-se que a negação da língua culta padrão ao indivíduo, além de 
censurar o papel socializador da escola, reproduz, com veemência, o 
discurso capitalista, que se fundamenta na concepção de que o mundo é 
uma engrenagem e que cada homem desempenha seu papel social, isto 
é, no discurso da adaptação que se opõe ao discurso da transformação, 
difundido por Marx. 
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A concordância verbal de terceira pessoa do plural na 
escrita escolar

Cristina Márcia Monteiro de Lima Corrêa (UFRJ) 
Karen Cristina da Silva (UFRJ)

Introdução

No rio de Janeiro de modo geral, enquanto uma comunidade de 
fala, no que se refere à concordância verbal de terceira pessoa do plural, 
de acordo com Brandão e Vieira (2012), trata-se de uma regra variável. 
Considerando estudantes em fase de letramento desse universo, como 
a redação escolar refletiria a alternância entre presença e ausência de 
marca de concordância entre verbo e sujeito de terceira pessoa do plural 
(ex.: eles falam vs. eles fala), expresso ou não? Essa é a principal questão 
que, por ora, esse trabalho visa a responder.

Primeiramente, algumas considerações a respeito do fenômeno e 
tipos de norma (predicadas e praticadas). De acordo com três referências 
de gramáticas normativas – Bechara (2009 [1961]), Lima (2006 [1972]) 
e Cunha e Cintra (2007 [1985]) –, conforme dito anteriormente, a 
concordância verbal consiste em um fenômeno morfossintático em 
que o verbo é flexionado de maneira que estabelece uma concordância 
gramatical de número e pessoa com o sujeito. Todavia, sem revelar uma 
sistematicidade, preveem alguns tipos de sujeito que permitiriam ao 
verbo encontrar-se no singular ou plural sem ferir ao padrão idealizado (a 
maioria dos alunos conhece/conhecem). Normas de uso, por outro lado, 
são sistemáticas, uma vez que fatores diversos, de ordem linguística e 
extralinguística, concorrem para a realização de uma forma ou de outra. 

a priori, na prática, qualquer configuração morfossintática com verbo 
e sujeito de terceira pessoa do plural admitiria verbo no singular ou no 
plural, o que faz dessas formas variantes. Elas, por sua vez, não ocorrem 
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de forma aleatória. Na modalidade escrita escolar, além dos fatores que 
normalmente atuam, a “escolha” do indivíduo seria influenciada por uma 
intenção em atender ao padrão recomendado pelas referidas gramáticas. 
Por hipótese, a depender do gênero textual e do tipo de estrutura, a 
variante marcada (falta de concordância verbal) seria mais recorrente 
e menos suscetível a estigma, como supostamente ocorreria na fala de 
indivíduos cultos em situação de fala semiespontânea (cf. BrANDÃO; 
VIEIrA, 2012).

O arcabouço teórico-metodológico da Teoria da Variação e Mudança 
auxiliou a delimitação do tema. Não somente, auxiliará também na 
obtenção e tratamento dos dados, bem como na interpretação dos 
resultados. Através do controle de variáveis independentes, em uma 
análise quantitativa, pretende-se observar fatores que estariam sendo 
decisivos para a realização de cada uma das variantes nos gêneros 
textuais observados (resumo de conto, relato pessoal e fábula). Os 
principais pressupostos serão retomados na próxima seção, dedicada à 
fundamentação teórica. 

Após essa retomada, em uma outra seção, serão relatadas as 
etapas metodológicas do estudo. Na sequência, proceder-se-á ao 
desenvolvimento da análise. Ao final, serão expostas as conclusões a que 
os resultados permitirão alcançar.

Fundamentação teórica

Precursores da Teoria da Variação e Mudança, Weinreich, Labov e 
herzog (1968), com base em estudos empíricos, mostraram que a variação 
(alternância entre duas ou mais formas para expressar uma mesma 
verdade) é inerente a qualquer língua, sendo tão sistemática quanto 
à dinâmica social. Por pressões de ordem linguística e/ou social, após 
períodos às vezes longos de concorrência entre as variantes, a variação 
pode ocasionar mudança no sistema linguístico. 
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Para bem compreender processos de variação e mudança, esses 
pesquisadores concluíram que é necessário explicar cinco questões 
fundamentais:  (i) o problema das restrições, relativo aos fatores que 
condicionam a ocorrência de uma forma em detrimento de outra(s) 
equivalente(s); (ii) o problema da transição, relativo ao percurso da 
variação, que pode ocasionar mudança; (iii) o problema do encaixamento, 
relativo ao modo como a mudança afeta o sistema linguístico e a dinâmica 
social; (iv) o problema da avaliação, relativo ao julgamento de valor que 
o falante faz das formas variantes, que pode favorecer ou dificultar a 
implementação da mudança linguística; e finalmente (v) o problema da 
implementação, relativo à possibilidade de prever e explicar a mudança. 
Dos cinco problemas, este estudo centra-se essencialmente no primeiro.

Existem três tipos de regra linguística: categórica, semicategórica 
e variável. Nestes dois últimos tipos, verifica-se, em graus diferentes, a 
existência de variação. Para a realização de uma ou de outra forma, no 
entanto, agem fatores de ordem linguística e extralinguística. O problema 
das restrições auxilia a caracterização do fenômeno variável na medida 
em que institui a premissa de que a variação linguística existe de forma 
ordenada, o que valida o chamado princípio da heterogeneidade ordenada. 

Para o controle desses fatores, o arcabouço sociolinguístico apresenta 
uma série de orientações básicas, que vão da coleta ao tratamento 
estatístico das ocorrências. A coatuação de fatores sobre o fenômeno 
estudado pode ser averiguada através de um tratamento quantitativo dos 
dados. Todas essas orientações constituem importante subsídio teórico-
metodológico para responder ao problema das restrições. 

O referido tratamento quantitativo, além de viabilizar o estudo dos 
condicionamentos da variação, pode revelar se a variação é estável ou se 
se trata de uma mudança em curso. Nesse caso, a seleção de variáveis 
extralinguísticas é essencial para dar indicativos da atitude dos falantes 
frente ao fenômeno estudado. Acredita-se que, tendo tido ou não plena 
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consciência da sua escolha, um falante, quando opta por uma forma 
em detrimento de outra(s), tenha realizado um julgamento de valor. 
Essa avaliação subjetiva de variantes resulta normalmente de valores 
construídos socialmente. Disso trata o problema da avaliação. 

Quanto mais marcada a forma (pouco produtiva e avaliada como 
“estranha”), maior tenderia a ser o grau de consciência do indivíduo sobre 
ela. Essa marcação pode, por um lado, revelar uma atribuição de prestígio 
(avaliação positiva), de modo que o indivíduo, ao realizar a variante, 
busque se incluir em um grupo, ou, de outro lado, revelar uma atribuição 
de estigma (avaliação negativa), de modo que o indivíduo evite usar a 
forma e busque se diferenciar de determinado grupo. É fato que existe 
uma tentativa inerente do indivíduo, ao utilizar uma variante, cumprir 
uma intenção comunicativa, valendo-se de uma intuição, desenvolvida 
através do convívio social, sobre o efeito dessa “escolha”. Acredita-se 
que o ambiente, a finalidade e o tópico da comunicação são alguns dos 
elementos que interferem na atenção do falante à sua produção textual.

Para a compreensão dos efeitos extralinguísticos sobre o 
comportamento das regras variáveis e sua avaliação, Bortoni-ricardo 
(2004) trouxe à reflexão elementos importantes relativos à adequação da 
fala a situações comunicativas. Nesse processo, ela sugere que a variação é 
afetada não só por graus de formalidade (formal e informal), mas também 
por graus de urbanização (rural e urbano) e de letramento (oralidade e 
letramento). A fronteira entre essas dicotomias não é bem definida; por 
isso, elas não são concebidas como categorias discretas e estanques, 
mas escalares. O conhecimento acerca de condicionamentos sociais tem 
sido aprimorado, de modo a constatar que outros elementos, não só a 
formalidade, podem afetar o estilo. 

A Teoria da Variação e Mudança foi elaborada com base em estudos 
de fala, no que corresponderia à gramática internalizada de falantes. 
Apesar disso, é adequada ao estudo de qualquer fenômeno variável, 
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principalmente porque, mesmo em se tratando de aprendizado da escrita, 
como se viu, este se relaciona, em algum grau, com essa gramática e com 
valores socialmente estabelecidos, conforme previsto pela teoria. 

Tomados em conjunto, os pressupostos explicitados nesta seção 
fundamentarão a pesquisa, especialmente as noções de princípio da 
heterogeneidade ordenada e o problema das restrições. Dessa forma, 
eles guiarão o estudo, permitindo refletir sobre variação concernente à 
concordância verbal, analisada sob uma óptica linguística e social.

Metodologia

O primeiro procedimento metodológico consistiu na delimitação do 
tema: a variação da concordância entre verbo e sujeito de terceira pessoa do 
plural em três gêneros textuais. Após essa etapa, procedeu-se à constituição 
do corpus a partir de 60 redações obtidas em 3 diferentes escolas da região 
metropolitana do rio de Janeiro. Em cada escola, coletaram-se redações 
produzidas individualmente por 20 alunos, considerando 3 gêneros 
distintos: relato pessoal, fábula e resumo de um conto. Nas escolas A e B, de 
onde coletaram-se os dados de relato e fábula, respectivamente, os alunos 
provinham do 8o ano, enquanto os dados de resumo de conto, coletados na 
escola C, foram produzidos por alunos do 6o ano.

Após a observação dos dados obtidos e, com a ajuda de trabalhos 
anteriores como Vieira (1995), foram estabelecidas algumas hipóteses e foram 
elaboradas variáveis independentes que poderiam interferir na realização das 
duas variantes: presença de marca de concordância verbal [+CV] e ausência de 
marca de concordância verbal [-CV]. Na comunidade de fala do rio de Janeiro, 
de acordo com Brandão e Vieira (2012), a forma predominante é a aplicação 
da regra de concordância; devido à escrita ser menos variável, apesar de os 
alunos ainda se encontrarem em fase de letramento, de modo geral, acredita-
se que se trata ainda de uma regra variável, mas com índice ainda maior de 
realização de concordância entre o verbo e o sujeito.
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Para traduzir em números a realidade do corpus, por meio do programa 
computacional Goldvarb X, os dados foram codificados: para cada dado, 
uma cadeia de códigos, correspondendo o primeiro código à variável 
dependente, os demais às variáveis independentes, na seguinte ordem: ano 
escolar, gênero textual, posição do sujeito em relação ao verbo, distância 
entre o sujeito e o verbo, configuração morfossintática do sujeito, paralelismo 
clausal, animacidade do sujeito, saliência fônica e tipo de verbo. 

Por meio desse programa computacional, pode-se obter valores 
percentuais, absolutos e ponderativos capazes de expressar a produtividade 
das variantes em cada contexto e indicar aqueles que influenciam e como 
influenciam as formas alternantes. A partir do tratamento quantitativo 
e da observação dos dados, foi realizada uma análise qualitativa, cujos 
resultados serão expostos na seção seguinte.

Análise de dados

Dentre as rodadas, a de melhor significância selecionou apenas 3 das 
9 variáveis analisadas, na seguinte ordem: posição do sujeito em relação ao 
verbo, gênero textual e tipo de verbo. Considerando o conjunto de rodadas, 
observou-se que, diferentemente do que é constatado em outros estudos 
sobre a concordância verbal no âmbito da fala (cf. GUY, 1981) nos quais a 
saliência fônica é bastante relevante, neste trabalho, que tem como base 
dados de escrita, esta variável não foi considerada como condicionadora 
do fenômeno. Para confirmar tal resultado, foram feitas mais 2 rodadas, 
em que se buscava perceber a existência de alguma interferência entre 
as variáveis saliência fônica e tipo de verbo: na primeira, retirou-se a 
variável saliência fônica, e obtiveram-se as mesmas relevâncias de antes 
(gênero textual, posição do sujeito em relação ao verbo e tipo de verbo); 
na segunda, retirou-se a variável tipo de verbo, e obtiveram-se apenas 2 
variáveis relevantes (gênero textual e posição do sujeito em relação ao 
verbo). Dessa maneira, confirmou-se a hipótese de que, no corpus em 
questão, a saliência fônica não se mostrou relevante, o que pode indicar 
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a possibilidade de tal variável não ser determinante para a ausência 
ou presença de concordância quando se trata da gramática escrita de 
indivíduos ainda em processo de letramento, contudo o cruzamento de 
variáveis trouxe implicações relevantes a serem exploradas.

Considerando a produtividade de maneira geral, como pode ser 
observado na tabela a seguir, a variante [+ CV] apresentou índice bastante 
superior ao referente à variante [- CV], que foi produtiva em 12,4% do 
corpus, revelando tratar-se, também na escrita, de uma regra variável:

Percentuais Ocorrências
[+ CV] 87,6% 296/338
[- CV] 12,4% 42/338

Tabela 1 – Produtividade, em valor percentual e absoluto, de cada uma das variantes da 
variável dependente

A seguir, serão apresentados os resultados referentes a cada variável 
selecionada pelo programa na rodada de melhor significância, aquela que 
ponderou todas as variáveis controladas.

A primeira variável selecionada, posição do sujeito em relação ao 
verbo, confirma hipóteses de trabalhos já realizados sobre o fenômeno, 
de que sujeitos antepostos favorecem a concordância, enquanto sujeitos 
pospostos a desfavorecem (cf. VIEIrA, 2007). Os pesos relativos mostram 
a forte tendência de não-concordância com sujeitos pospostos neste 
corpus, com .93 de desfavorecimento das marcas.

Percentuais Ocorrências Peso relativo
Sujeito anteposto 10,8% 28/259 .45
Sujeito posposto 38,9% 7/18 .93

Tabela 2 – Produtividade, em valor percentual e absoluto, e probabilidade de ocorrer a 
variante [- CV] de acordo com a posição do sujeito em relação ao verbo

Seguem abaixo alguns exemplos que ilustram estruturas que foram 
produtivas no corpus:
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a. As aulas de português foram muito chatas pois foram 
muito pouco produtivas. (relato pessoal)

b. E então os ladrões roubaram tudo e foram embora (Fábula)

c. Molly e suas irmãs entraram e falaram com o rei (resumo 
de Conto)

d. Em 2005 foi ruim as chances de melhorar a perdidas, que 
eu só comecei a aproveitar a partir do meio do ano. (relato 
pessoal)

e. Um certo dia fui ao mercado e entrou dois ladrões para 
fazer um assalto E então os ladrões roubaram tudo e foram 
embora (Fábula)

Na maioria das ocorrências, o sujeito apresenta traço [+ humano]. 
Independentemente disso, aspecto que demonstrou não interferir na 
variação, pode-se observar que os indivíduos tendem, como revelaram os 
pesos relativos, a não assinalar concordância entre verbo e sujeito quando 
este se encontra posposto. Observe que, no exemplo e, o qual se refere ao 
mesmo autor, o indivíduo realizou as duas variantes com referentes sujeitos 
iguais; a diferença consistiu no fato de que, quando houve concordância, o 
sujeito se encontrava antes do verbo.

Visto, por meio de trabalhos como Vieira (2007), que o mesmo 
acontece em situações de fala – “Os casos de sujeito posposto favorecem 
acentuadamente o cancelamento da marca de número do verbo” (VIEIrA, 
2007: 90) –, acredita-se, igualmente, que a não concordância com sujeitos 
pospostos não reproduz a recomendação de gramáticas normativas, mas 
retrata uma tendência na prática da língua escrita. 

A segunda variável selecionada, gênero textual, poderia ajudar a refletir 
sobre a possível relação entre a variação do fenômeno e situações de uso com 
graus diferentes de formalidade. A respeito do gênero intitulado de “relato 
pessoal”, de modo geral, notou-se predominância do modo de organização 
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argumentativo, pois, ao relatarem como foi o ano letivo anterior, os alunos, na 
maior parte do tempo, apontaram pontos positivos e negativos, e justificaram 
suas opiniões. Vale comentar ainda sobre a estrutura dos gêneros como foram 
produzidos, dessa vez sobre o gênero “fábula”, que aspectos como ausência de 
animais como personagens revelam mais uma vez falta de domínio, por parte 
dos alunos, das características que singularizam determinado gênero textual. 
Apesar disso, ficou evidente o caráter argumentativo do “relato pessoal” e 
narrativo do “resumo de conto” e da “fábula”. 

Todas as redações foram feitas em situação que inspira, nos alunos, 
sentimento de avaliação formal pelo professor, o que sugere alguma 
monitoração/preocupação em atender recomendações de padrão culto. 
Por hipótese, esperava-se a priori que em “relato pessoal” houvesse mais 
casos de falta de concordância que em “resumo de conto” e “fábula”, 
devido a estes serem menos pessoais e devido ao fato de “relato pessoal” 
ocorrer na modalidade oral, enquanto os outros seriam mais típicos da 
modalidade escrita.

Em termos de resultado quantitativo, nos três gêneros houve 
ocorrências de falta da concordância verbal, como pode ser observado 
na tabela 03. Contrariando a hipótese inicial do trabalho, com peso 
relativo de .21 de tendência a não concordância verbal, o “relato pessoal” 
favorece a concordância, em oposição à “resumo de conto” e “fábula”, que 
apresentaram respectivamente peso relativo de .59 e .60 de probabilidade 
de não ocorrer marca de concordância. O comportamento parecido destes 
dois em comparação ao “relato pessoal” faz surgir uma nova hipótese, a ser 
testada, de que o resultado das tendências observadas não está relacionado 
aos gêneros textuais, mas aos modos de organização do discurso.
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Percentuais Ocorrências Peso relativo
Resumo de conto 13,9% 26/187 .59

Relato pessoal 5,1% 4/78 .21
Fábula 16,4% 12/73 .60

Tabela 3 – Produtividade, em valor percentual e absoluto, e probabilidade de ocorrer a 
variante [- CV] de em cada um dos gêneros textuais controlados

Apesar dos diferentes pesos relativos registrados, nos três contextos, 
observou-se pouca produtividade da variante [- CV], o que reflete a 
proporção geral dos dados. Além disso, a semelhança de predomínio de 
[+ CV] nos três gêneros vai ao encontro do fato que juntamente com esses 
fatores coatuam outros. Vejamos exemplos, todos de “relato pessoal”:

a. Em 2005 foi ruim as chances de melhorar a perdidas, 
que eu só comecei a aproveitar a partir do meio do ano. 
(relato pessoal)

b. Desenhos são sempre relaxantes, estimulam a 
imaginação e libera a nossa mente dos problemas do dia-a-
dia. (relato pessoal)

c. Legais também é as coisas criativas que fizemos na 
sala ambiente, tipos os desenhos, as colagens, é divertido e 
enfeita a sala (relato pessoal)

d. apareceu várias coisas novas, os conteúdos se 
aprofundaram mais nas matérias do que nos anos passados. 
(relato pessoal)

Os exemplos a, c e d demonstram a forte contribuição, já mencionada, 
da posposição do sujeito para a não marcação de plural nos verbos. Dentre 
os quatro exemplos, o a permite fazer uma breve referência a uma variável 
que, apesar de não ter sido selecionada pelo programa computacional, já 
se mostrou, em outros trabalhos como relevante: a distância entre o SN 
sujeito e o verbo, “[...] quanto maior a distância entre o sujeito e o verbo, 
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menor a tendência à concordância.” (idem). No mesmo exemplo, além de 
sujeito posposto, há um vocábulo dissílabo entre o constituinte sujeito e o 
verbo, ou seja, o sujeito não se encontra imediatamente ao lado do verbo 
com o qual poderia concordar numericamente. 

Já em relação aos dados encontrados nos gêneros “fábula” e “resumo 
de conto”, observou-se falta de concordância nos contextos mais variados, 
como se pode ver abaixo: seja com sujeito anteposto (exemplos a, b, c, 
e, f) ou posposto (d); quando há certa distância entre SN sujeito e verbo 
(como em a e f) e quando não há (c, e). No exemplo c, além da falta de 
concordância verbal, observa-se falta de concordância nominal no sujeito.

a. dá-se inicio um troca de tiros, e os dois meninos já 
desesperados correu e um caiu na piscina (Fábula)

b. Mais antes disso os pais do Pedro disse (Fábula)

c. então os dois garoto convive em paz (Fábula)

d. Em uma família pobre vivia três meninas (resumo)

e. Eles voltaram só que eles tinha que se beijar antes da 
meia noite [...] eles não iam voltar a ser humano só que eles 
não conseguiram (resumo)

f. Certa vez, havia um homem e uma mulher que tinham 
muitos filhos e não conseguia comida para todos. (resumo)

Diferente da variável posição do sujeito em relação ao verbo, que 
interfere na fala e na escrita, a variável gênero textual parece depender 
do processo de letramento dos alunos. Apesar de ano escolar não ter 
sido selecionada, realizou-se um cruzamento entre essa variável e gênero 
textual, para ajudar a descrever e explicar os dados.
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Figura 1 – Produtividade, em percentual, da variante [- CV] considerando as variáveis 
gênero textual e ano escolar

Apesar de o corpus não permitir uma comparação entre dados dos 
diferentes gêneros no mesmo ano escolar e na mesma escola, percebe-se, 
pelo gráfico, a maior ocorrência de [- CV] nos textos produzidos por alunos 
de 6o ano. Dos alunos de 8o ano, a “fábula”, gênero em que mais se percebeu 
a falta de conhecimento dos alunos sobre as principais características de 
tal narrativa (como a presença de personagens não humanos e o caráter 
fantástico), evidencia mais ocorrências de [- CV] se comparado ao percentual 
de ocorrências da mesma variante em “resumo de conto”.

Em suma, pode-se afirmar que, ao compararmos 6o e 8o ano, se infere 
uma interferência do processo de letramento, visto que alunos de 6o 
ano se encontram em um nível mais elementar do que os do 8o no que 
diz respeito ao aprendizado das regras gramaticais idealizadas que têm 
orientado a escrita culta – entre outras, aquelas referentes a gênero textual 
e a concordância verbal. Assim, ou alunos de 8o ano não tiveram tantos 
contextos propícios à [- CV], ou os alunos do 6o ano realmente estariam 
ainda mais fidedignos à sua gramática internalizada, isto é, ocorreriam 
mais casos de não concordância por terem sofrido menos pressão da 
ação escolar de tentar ensinar, por vezes, formas que não pertencem à 
gramática do falante. 

Assim como afirma Marcuschi (2007), os alunos estariam dentro de 
um contínuo que mescla tanto a gramática da fala e da escrita quanto a 
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gama variável de estruturas presentes na formação de cada gênero textual, 
de onde surge a variação nos níveis de formalidade e, consequentemente, 
de aplicação das regras de concordância verbal:

O contínuo dos gêneros textuais distingue e correlaciona 
os textos de cada modalidade (fala e escrita) quanto às 
estratégias de formulação que determinam o contínuo das 
características que produzem as variações das estruturas 
textuais-discursivas, seleções lexicais, estilo, grau de 
formalidade, etc., que se dão num contínuo de variações, 
surgindo daí semelhanças e diferenças ao longo de 
contínuos sobrepostos. (MArCUSChI, 2007, p. 42).

Exploradas as variáveis posição do sujeito em relação ao verbo e gênero 
textual, relacionando-as a outras variáveis que, embora não selecionadas 
ajudaram a descrever e explicar os dados, cabe, neste momento, referir-se 
à terceira e última variável selecionada pelo programa, tipo de verbo. De 
acordo com a tabela 04, novamente a variante [+ CV] mostrou-se a forma 
não-marcada nos variados contextos de uso, com pequena ressalta em 
relação a verbos bitransitivos, em que a pequena distribuição foi equilibrada.

Percentual Ocorrências Peso relativo
Intransitivo 9,5% 7/74 .51
Inacusativo 17,2% 5/29 .35

Transitivo direto 15,5% 16/103 .65
Transitivo indireto 14,3% 7/49 .59

Copulativo 5,2% 4/77 .25
Bitransitivo 50% 3/6 .89

Tabela 4 – Produtividade, em valor percentual e absoluto, e probabilidade de ocorrer a 
variante [- CV] considerando tipo de verbo

Além disso, os verbos transitivos diretos, transitivos indiretos e 
bitransitivos mostraram que restringem a aplicação da regra de concordância, 
com pesos relativos de .65, .59 e .89, respectivamente. Por outro lado, 
verbos inacusativos e copulativos favorecem a concordância, cada qual com 
peso relativo de .35 e .25. Verbos intransitivos, com peso relativo de .51, 
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apresentaram comportamento neutro, com uma leve preferência pela não 
concordância. A produtividade de variantes [+ CV] e [- CV] foi equilibrada 
quando verbos eram bitransitivos, todavia o fator que demonstrou não 
atuar em favor de uma ou de outro foi “verbo intransitivo”.

relacionando a variável tipo de verbo à saliência fônica, que não foi 
selecionada neste trabalho, mas costuma ser relevante em estudos sobre 
a gramática do falante brasileiro, obtiveram-se os seguintes resultados:

Figura 2 – Produtividade, em número de ocorrências, da variante [- CV] considerando tipo 
de verbo e saliência fônica1

A variável saliência fônica, distribuída em graus conforme proposto em 
Guy (1981), mostra que houve maior variação de concordância nos tipos 
verbais quando eles apresentavam saliência em grau 1 (fala/falam) e grau 
4 (falou/falaram), graus extremos, que representam, respectivamente, 
a mudança de singular para plural apenas pelo acréscimo de consoante 
nasal e pretéritos perfeitos com mudanças vocálicas na forma plural. O 
tempo verbal, por sua vez, apresenta interface com a saliência por conta 
do baixo nível de saliência evidente nos verbos inacusativos e copulativos. 

Abaixo, constam alguns exemplos para refletir sobre possível relação 
entre saliência fônica e os tipos verbais registrados no corpus.

a. Aí os porquinhos saíram correndo aí os porquinhos 
correu (resumo)

b. Ele foi a caverna, chegando lá ele encontrou ossos de 
pessoas que chegaram na caverna. (Fábula)
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c. Era uma vez uns três porquinhos que comprou uma 
casa (resumo)

d. Elas acharam uma casa e bateu na porta (resumo)

e. Eu gostei muito das aulas de redação, pôs são 
muito tranquilas, fora que os temas propostos são muito 
interessantes. (relato)

 f. Os dois amigos falou parabéns pra ele, e ele (Fábula)

A comparação entre o gráfico 2 e tabela 3 confirma que, de fato, verbos 
mais salientes, como os copulativos e inacusativos tendem a favorecer a 
concordância, porque a ausência das marcas causa maior estranhamento 
tanto na fala quanto na escrita, sendo, por isso, evitada na maioria dos 
casos por conta de seu caráter mais patente e estigmatizado. Já os verbos 
transitivos, cujas formas singular e plural podem apresentar saliência mais 
variável, podendo ser ora de grau 1 (menos saliente) ou de grau 4 (mais 
saliente), as chances de ocorrer falta de concordância são maiores, como 
exemplificado nos exemplos c, d e f.

Especificamente sobre a variável tipo de verbo, é importante salientar 
que há estudos variacionistas que não trazem conclusões definitivas 
sobre a influência do desta variável na implementação das regras de 
concordância verbal, como explicam: 

até o presente momento, SEJA QUAL FOr O CrITÉrIO 
USADO PArA A CATEGOrIZAÇÃO DO VErBO, os 
resultados obtidos por análises variacionistas com apoio 
quantitativo (Weinreich, Labov & herzog 1968; Labov 
1975; Sankoff 1988) evidenciam que o tipo de verbo 
[...] não apresenta resultados interpretáveis na linha da 
hipótese inacusativa (Monguilhott 2001; Monguilhott 
& Coelho 2002), considerando ou não o conjunto mais 
amplo de dados na análise (SChErrE; NArO; CArDOSO, 
2007, p. 285-286).
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No entanto, esses autores afirmam que analisar a saliência fônica 
é ainda a melhor maneira de interpretar minimamente os resultados 
obtidos. Assim, o cruzamento das variáveis tipo de verbo e saliência fônica 
realizado neste trabalho parece ser uma alternativa para esmiuçar o 
corpus, uma vez que o programa computacional selecionou só uma dessas 
variáveis, ainda que de maneira geral não seja esta dentre as duas aquela 
reconhecidamente relevante para o fenômeno da concordância verbal:

a única característica do verbo que influencia a 
concordância plural é a saliência fônica da oposição 
singular/ plural. Como característica intrínseca ao verbo, 
até onde caminhamos na análise, nada mais é relevante. 
O tipo de verbo, em especial, não revela efeito sobre 
a concordância, seja de acordo com a categorização 
tradicional, seja de acordo com a nova proposta de 
orientação gerativa. Em síntese, no que diz respeito 
à concordância, a classe dos inacusativos, nos termos 
até agora apresentados, é inoperante. Trabalhamos 
com o pressuposto de que a inacusatividade é uma 
propriedade do verbo, mas ainda precisamos medir se 
a inacusatividade como propriedade da estrutura traria 
novos resultados para o fenômeno da concordância 
verbal. (SChErrE; NArO; CArDOSO, 2007, p. 312-313).

A análise variacionista dos dados desenvolvida até este momento, 
mostra-se inacabada. Faz-se necessário, em outra oportunidade, dar 
continuidade a ela aumentando o número de dados e aprimorando 
a estratificação do corpus para permitir reunir mais evidências que 
respondam com consistência questões como: de que modo a variável 
tipo de verbo age realmente na escrita escolar no que diz respeito à 
possibilidade de marcação da concordância verbal? Que tipo de relação 
existe entre as variáveis tipo de verbo e saliência fônica? 

Os dados analisados e os valores obtidos por ora revelaram resultados 
significativos, ao menos no corpus observado, e deram indicativos de 
caminhos que ainda precisam ser percorridos para o entendimento do 
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fenômeno na escrita escolar e, dessa forma, permitir alcançar o objetivo 
maior de entender a relação entre o fenômeno variável em questão 
e o diálogo entre a gramática internalizada dos alunos e o processo de 
letramento pelo qual passam.

Considerações finais

Este trabalho reconhecidamente apresenta fragilidades metodológicas 
que não invalidam os resultados alcançados, mas não permitem responder 
algumas questões que surgiram ao longo da análise, o que fez inferir 
que é preciso dar continuidade a esta pesquisa investindo em algumas 
reformulações.

A variação da concordância verbal na escrita escolar mostrou 
que é ordenada por fatores ligados à posição do sujeito em relação ao 
verbo, gênero textual e tipo de verbo. Pouco produtiva na modalidade 
oral, a variante [- CV] também é escassa na escrita de alunos em fase 
de letramento. Estatisticamente se verificou que se trata de uma regra 
variável e que colaboram para essa variante ocorrer o sujeito após o verbo, 
o gênero textual ser “relato pessoal” com argumentação e o verbo ser do 
tipo “transitivo direto”, “transitivo indireto” ou “bitransitivo”. A variante [+ 
CV] mostrou-se a forma não-marcada.

Assim sendo, a pesquisa, embora incipiente, já revela a necessidade de 
fazer aprimoramentos metodológicos, que permitam alcançar resultados 
mais consistentes e, através de testes de atitude, obter impressões subjetivas 
dos alunos e seus professores a respeito das estruturas em investigação. 
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CONCORDÂNCIA VERBAL DE TERCEIRA PESSOA: DIAGNÓSTICO E 
INTERVENÇÃO EM TURMAS DO OITAVO ANO

Danieli Silva Chagas (UFRJ)

Introdução

O ensino de concordância, ainda hoje, se limita, via de regra, ao 
ensino de um padrão geral que nem sempre reflete a realidade dos 
usos brasileiros, reforçando o estigma da ausência da marca de plural, 
sobretudo nas variedades populares, por mais que determinados usos 
não marcados possam ser verificados mesmo em variedades cultas do 
português brasileiro, doravante PB. A forma como é feito o ensino desse 
padrão geral, em alguns casos, dificulta a inclusão das variedades de 
prestígio no repertório dos alunos, dada a artificialidade desse padrão 
imposto em sala de aula, por vezes, como “o uso correto da concordância”.

Diante de tal realidade, este trabalho busca apresentar, em caráter 
experimental e por amostragem, os padrões de concordância verbal de 3a 
pessoa plural de que dispõem alunos de duas turmas do 8o ano do ensino 
fundamental, as quais integram os quadros de um colégio estadual da 
cidade de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Tais dados servem de base para 
o desenvolvimento de estratégias que permitam conscientizá-los de seus 
usos, para que os reconheçam diante da realidade sociolinguística brasileira 
e, mais precisamente, fluminense, e ampliar seu repertório, para que sejam 
capazes de realizar usos populares ou cultos, mais ou menos monitorados, 
em acordo com a situação de interação em que estejam envolvidos. 

Nessa perspectiva, são observadas especificamente algumas 
hipóteses referentes ao comportamento linguístico dos alunos, como 
as que apontam a existência de contextos que funcionem como 
gatilhos para a não concordância padrão. Vieira (1995; 2014), em seu 
estudo sobre a concordância verbal na fala de comunidades do Norte 
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do Estado do rio de Janeiro, controla alguns possíveis condicionadores 
da variação na concordância verbal. Desses condicionadores, são 
analisados, neste trabalho,

a) a posição do sujeito em relação ao verbo: sujeitos 
pospostos favoreceriam a não concordância (Chegou os 
menino(s));

b) a distância entre o núcleo do sintagma nominal 
sujeito e o verbo: quanto maior a distância entre esses 
dois constituintes, maior seria o cancelamento da regra 
de concordância verbal (Os livros, sobre a viagem dos 
navegantes do século XVI, já menciona o fato narrado);

[...]

f) a saliência fônica (além da relação entre tonicidade 
e o número de sílabas das formas singular e plural): no que 
se refere à diferença material fônica entre as formas singular 
e plural, as formas verbais mais perceptíveis, mais salientes 
(como, por exemplo, cantou/cantaram ou é/são), seriam 
mais marcadas no plural do que as menos perceptíveis, 
menos salientes (como come/comem); [...] (VIEIrA, 2014, p. 
88, grifos da autora).

As referidas variáveis são observadas de forma que se possam 
identificar quais delas efetivamente afetam o comportamento linguístico 
das turmas investigadas, a fim de servirem essas informações como 
base para elaboração de uma proposta de intervenção pedagógica que 
vise à ampliação do repertório linguístico dos alunos e a conscientização 
linguística acerca do fenômeno, minimizando a ocorrência de plural não 
marcado em contextos de interação mais monitorados. A preocupação 
com relação ao uso de plural não marcado em contextos de interação 
mais monitorados tem base no fato de a não concordância padrão, 
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quando reconhecida, ser um traço altamente desprestigiado, ao menos 
nas comunidades urbanas brasileiras. 

Em termos pedagógicos, entendemos, então, que a abordagem da 
norma padrão (FArACO, 2008), deva, sim, ser considerada, principalmente 
pela pressão social que esta exerce em todas as sociedades naturalmente 
heterogêneas; entretanto, não se deve admitir uma cultura de exclusão, 
que ignore a norma culta (FArACO, 2008) em uso espontâneo e as diversas 
variedades que compõem o Português do Brasil, dentre as quais figura 
a norma empregada pelos alunos. O que se defende, então, é o ensino 
que alie as normas praticadas aos modelos de normas prescritas, de 
forma crítica e ponderada, considerando a língua em uso nos diversos 
gêneros textuais da fala e da escrita. Será levada em conta, então, além 
da norma padrão, a existência de uma norma culta em oposição aos usos 
praticados no que se convencionou chamar norma popular, oposição 
que seria característica da polarização sociolinguística do Brasil, segundo 
interpretação de Lucchesi (2008, 2015, entre outras referências).

Breve análise da abordagem do tema

A concordância verbal, assim como outros fenômenos linguísticos, 
pode ser enxergada e descrita sob várias perspectivas. Tais perspectivas 
podem não embasar a prática em sala de aula, em acordo com os objetivos 
traçados e em acordo com a concepção de ensino de língua que permeie 
tal prática, mas precisam ao menos ser conhecidas para que se pense 
criticamente o fenômeno ora abordado. 

Às gramáticas de cunho tradicional, mais conhecidas e utilizadas, inclusive, 
por professores, atribui-se caráter normativo, segundo o qual padrões de 
comportamento linguístico ora descritos, ora prescritos, são propagados. 
Dada a relevância de tais instrumentos normativos, faz-se necessário observar 
o que dizem a respeito de nosso objeto de estudo. Vejamos, então, um de 
seus principais postulados sobre a concordância verbal.
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De maneira geral, os compêndios gramaticais tradicionais postulam que

1. A solidariedade entre o verbo e o sujeito, que ele faz 
viver no tempo, exterioriza-se na CONCOrDÂNCIA, isto é, 
na variabilidade do verbo para conformar-se ao número e à 
pessoa do sujeito.

2. A CONCOrDÂNCIA evita a repetição do sujeito, que 
pode ser indicada pela flexão verbal a ele ajustada:

Eu acabei por adormecer no regaço de minha tia. Quando 
acordei, já era tarde, não vi meu pai.

(A. ribeiro, cRg, 257.)

(CUNhA; CINTrA, 2009, p. 496-497, grifos dos autores).

Perini critica a abordagem do fenômeno feita pelas gramáticas 
tradicionais, que falam principalmente na concordância verbal como 
harmonização entre o sujeito e o verbo, e apresenta a concordância como 
“uma espécie de exigência de harmonização de flexões entre os diversos 
constituintes de uma construção” (2007, p. 180). Afirma também que

há a exigência de que certos traços (em geral expressos 
morfologicamente) sejam idênticos em vários 
constituintes. Assim, em uma frase como

(66) Minhas sobrinhas ganharam um cavalo.

os traços de “terceira pessoa” e “plural”, considerados 
como presentes no SN minhas sobrinhas, de certa forma 
se reproduzem no verbo que preenche o NdP: ganharam, 
e não, por exemplo, ganhou. (2007, p. 180-181).

O exemplo acima é utilizado por Perini para tipificar o fenômeno da 
concordância verbal, cuja definição tradicional se resume, como afirmado 
por ele, à relação entre o sujeito e o NdP (Núcleo do Predicado). 
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Para Castilho (2014, p. 411, grifos do autor):

A concordância é a conformidade morfológica entre 
uma classe (neste caso, o verbo) e seu escopo (neste 
caso, o sujeito). Essa conformidade implica, portanto, 
na redundância de formas, ou seja, se houver marcação 
de plural no sujeito haverá marcação de plural no verbo, 
como se vê em

(54) As portas da cidade caíram ante o ímpeto das tropas 
invasoras.

Em sua visão, é ressaltado o caráter redundante das marcas de plural 
presentes no sujeito e no verbo, ao passo que é destacado o caráter 
assimétrico do PB padrão, visto que “o verbo concorda em pessoa e 
número com seu sujeito, e não concorda com os argumentos internos nem 
com os adjuntos” (CASTILhO, 2014, p. 412).

Lemle, cujos estudos, em parceria com Naro, sobre a variação da 
concordância verbal de terceira pessoa são pioneiros, destaca que a redução 
ou “empobrecimento do paradigma verbal” ou ainda o “enfraquecimento 
da concordância” não constituem novidade nos estudos sociolinguísticos. 
Assim, ressalta que os paradigmas verbais apresentados tradicionalmente 
não levam em conta a “neutralização ou subespecificação” das formas 
verbais que leva a paradigmas como: “eu canto, você canta, ele canta, 
nós cantamos, vocês cantam, eles cantam” (LEMLE, 2013, p. 101, grifos 
da autora). Esse paradigma, presente nos padrões cultos por conta da já 
atestada inclusão de você no quadro pronominal do PB, parece não gerar 
tanto estranhamento ou estigma, como gera o paradigma “eu canto, ocê 
canta, ele canta, nóis canta, ocêis canta, eles canta” (2013, p. 102, grifos da 
autora), no qual, guardadas as proporções, se opera o mesmo fenômeno. 

há correntes segundo as quais a erosão da morfologia flexional do 
verbo é ocasionada por conta do contato entre línguas, característico da 
formação da sociedade brasileira. De acordo com essa teoria, casos de 
não concordância estão inseridos em um grupo de fenômenos linguísticos 
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característicos de processos de transmissão linguística irregular mais 
leve que os presentes na formação de línguas crioulas e que, por isso, 
levaram não à formação de uma nova língua, “mas a uma nova variedade 
de uma língua histórica, como é o caso do português popular do Brasil” 
(LUCChESI, 2008, p. 368). Quando da transmissão linguística irregular, 
elementos gramaticais perdidos por uma aquisição precária da língua 
alvo como segunda língua levariam, já na passagem dessa segunda língua 
a língua materna, à recomposição desses elementos gramaticais ou pela 
“gramaticalização de itens referenciais da língua alvo orientada pelos 
dispositivos da gramática universal ou pela transferência dos mecanismos 
gramaticais da(s) língua(s) do substrato” (LUCChESI, 2008, p. 368).

Independentemente das formas possíveis de reconstituição desses 
elementos gramaticais, defendidas por diferentes teóricos, a preferência 
pelo parâmetro não marcado tem sido apontada como explicação, por 
exemplo, para a ausência de marca de plural observada sobretudo, mas 
não exclusivamente, nas variedades populares do PB. Isso acontece 
porque, nas variedades cultas,

Por gozar de maior prestígio, as variantes gramaticais 
da língua do grupo dominante acabam por prevalecer 
sobre as estruturas das línguas do substrato que 
eventualmente poderiam estar sendo transferidas para 
a variedade linguística em formação na situação de 
contato. (LUCChESI, 2008, p. 371).

Lucchesi (2008, p. 376, grifos do autor) apresenta como predominante 
na norma culta brasileira um paradigma verbal semelhante ao apresentado 
por Lemle (2013). Segundo ele, é comum a reprodução no PB culto de eu 
falo, você fala, ele/ela fala, nós falamos, vocês falam, eles falam. Ainda que 
encontre padrão semelhante ao de Lemle, constituído por três morfemas 
flexionais, Lucchesi (2008) questiona a teoria da deriva linguística, de certa 
forma defendida por ela na argumentação sobre a perda de morfemas 
flexionais no inglês moderno em relação ao inglês medieval (tardio). 
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Para ele, existe uma tendência, comprovada por dados que apresenta 
com relação à realização de marcas de plural na terceira pessoa em 
comunidades rurais afro-brasileiras, à implementação das regras de 
concordância em acordo com a variável faixa etária. Os jovens dessa 
comunidade estariam utilizando mais a marca de plural, o que para ele 
é uma negação da tendência exposta nas teses sobre a deriva da língua. 
Nessa mesma perspectiva, sua proposta vai de encontro à tese de Naro e 
Scherre, visto que 

Diferente do que sugerem Naro e Scherre (2000, 2007), o 
português europeu (PE) diferencia-se do PB por manter 
quase intacta a flexão verbal de pessoa e número. Tal 
vitalidade da morfologia flexional do verbo conserva o 
PE como uma língua de sujeito nulo típica, contrastando 
com o alto grau de realização fonética do pronome sujeito 
que se observa no Brasil6. E, diferentemente do que um 
brasileiro desavisado poderia supor, essa manutenção do 
paradigma flexional do verbo no PE não está relacionada 
à escolarização, pois, nas aldeias e vilas do noroeste de 
Portugal, conservam os falantes mais velhos de pouca ou 
nenhuma escolaridade até o morfema da 2ª pessoa do 
plural, com todos os seus alomorfes. (LUCChESI, 2008, p. 
371).

Breve mapa linguístico da concordância verbal no Brasil e em Portugal

Muitas são as pesquisas que revelam os usos da marca de plural 
em variadas regiões do território brasileiro e português. Vejamos, em 
adaptação do quadro proposto por Vieira e Bazenga (2013), como se 
apresentam tais usos basicamente no que diz respeito à marcação de 
plural em terceira pessoa.
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Quadro 1: A concordância verbal no Brasil e em Portugal
Po

rt
ug

al

Ár
ea

 U
rb

an
a

Cacém

Vieira e Bazenga (2013)

99,2%

Oeiras

Vieira e Bazenga (2013)

99,1%

Funchal

Vieira e Bazenga (2013)

94,7%

Évora

Monte (2012)

93,1%

Lisboa

Monguilhott (2009)

91,95%

Ár
ea

 R
ur

al rubio (2012) 93,9%

Varejão (2006) 91%

Br
as

il

Ár
ea

 U
rb

an
a

Feira de Santana - Bahia

Usos cultos

Araujo (2014)

93,9%

Copacabana - 2010 

Vieira e Bazenga (2013)

88,1%

Nova Iguaçu - 2010 

Vieira e Bazenga (2013)

78,2%

Mobral - rio de Janeiro

Naro (1981)

48%

Feira de Santana - Bahia

Usos populares

Araujo (2014)

24,5%

Ár
ea

 R
ur

al

Corpus APErJ – rio de Janeiro - 1980

Vieira (1995)

38%

helvécia - Bahia

Lucchesi (2007)

16%
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Percebe-se que os usos populares observados em Lucchesi (2007), Araujo 
(2014), Vieira (1995) e Naro (1981) apresentam baixo índice de emprego da 
marca de concordância padrão (de 16% a 48%), ao passo que os usos cultos 
observados em Araujo (2014) e em Vieira e Bazenga (2013) (de 78,2% a 
93,9%) chegam bem próximo dos usos do Português Europeu, doravante 
PE. Percebe-se, também, que, no PE, a regra é semicategórica, enquanto o 
contínuo se estabelece de maneira muito mais plural no PB, por vários motivos 
relacionados sobretudo aos aspectos históricos e culturais de sua formação.

Vieira e Bazenga (2013) apresentam os dados que retratam a realidade 
linguística de Nova Iguaçu-rJ de maneira mais detalhada. Com relação às 
variáveis observadas nesta pesquisa, cumpre destacar que a marca de 
plural é empregada em 82,8% dos casos quando o sujeito é anteposto 
e 46,2% dos casos quando o sujeito é posposto, reforçando a influência 
dessa variável. A reprodução da marca aumenta à medida que aumenta 
o grau de saliência fônica: grau 1 (72,9%), grau 2 (78,8%), grau 3 (92,3%), 
apresentando leve queda no grau 4 (90,8%), ainda assim com diferença 
importante com relação ao grau 1, o que também confirma a importância 
dessa variável.

Tais dados são de suma importância para a localização dos usos 
dos alunos pesquisados neste trabalho no contínuo fluminense e para 
confirmação ou não da adequação do público pesquisado à realidade 
iguaçuana previamente descrita.

Padrões de concordância praticados pelos alunos

Como temos dito, foi realizada uma experiência-piloto em turmas de 
8o ano a fim de instrumentalizar este trabalho. Apresentaremos os dados 
iniciais obtidos por meio de redações aplicadas como forma de mensurar 
o comportamento dos alunos no que diz respeito ao uso das marcas de 
plural através de amostra. 
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Como adiantado, são analisados, a princípio, nos textos produzidos 
pelos alunos, os dados de não concordância em função da posição do 
sujeito em relação ao verbo; da distância entre o núcleo do sintagma 
nominal sujeito e o verbo e da saliência fônica.

Desenvolveram-se atividades linguísticas, de leitura e produção 
textual, através de fragmento do livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis 
Carrol, presente no livro didático utilizado pelos alunos – a saber, Vontade 
de saber português, da FTD, de rosemeire Alves e Tatiane Brugnerotto. 
Após conversa com os alunos sobre suas impressões a respeito do capítulo 
lido, foi solicitado a eles que escrevessem um pequeno resumo, gênero 
textual que os alunos já conheciam, que desse conta de retratar os 
principais acontecimentos do fragmento. Esse fragmento, “O campo de 
croquet da rainha”, foi escolhido por apresentar tema de interesse dos 
alunos e por abranger um número considerável de personagens e de 
ações, permitindo a fruição dos alunos no que se refere às condições para 
a ocorrência de casos que exijam a marca de plural com a terceira pessoa.

Os resultados, computados manualmente através de amostra 
composta por dez resumos, foram os seguintes.

Tabela 1: Padrões de concordância verbal a partir dos usos 
observados na redação
 Qtde % F % M % Idade

12-14

% Idade

15-16

%

CR 36/48 75 15/36 41,7 21/36 58,3 22/36 61,2 14/36 38,8

CN 12/48 25 7/12 58,3 5/12 41,7 6/12 50 6/12 50

Legenda de variáveis observadas: F: sexo feminino; M: sexo masculino; CE: centro de Nova 
Iguaçu; OB: outros bairros; Cr: concordância padrão realizada; e CN: concordância padrão 

não realizada.
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Como se vê, a presença da marca de plural (75% dos casos) apresenta-
se em proporção bem próxima da encontrada na fala observada na região 
em 2010 (78,2%), no estudo de Vieira e Bazenga (2013). 

A presença da marca é maior entre os alunos mais jovens, os da faixa de 
12 a 14 anos, o que confirma as dificuldades com relação ao uso da norma 
padrão apresentadas por alunos de maior idade, geralmente repetentes. 
Na contramão dos principais estudos sociolinguísticos, entretanto, vemos 
que os meninos realizam mais casos de concordância do que as meninas 
(58,3%) e que a maioria dos casos de não concordância padrão (75%) é 
observada nos textos de alunos que moram no centro da cidade.

Tabela 2: Padrões de concordância verbal observados sob a variável 
posição do sujeito

Posição do sujeito Valores absolutos Percentual

Sujeito anteposto 32/36 83,3%

Sujeito posposto 6/36 16,7%

Dos casos de concordância realizada segundo o padrão, apenas 16,7% 
ocorrem com sujeito posposto, ao passo que, em 83,3% dos casos de 
concordância realizada, o sujeito se encontra anteposto, o que demonstra 
a influência dessa variável nos casos de não concordância. 

Quanto à distância entre o sujeito e o verbo, obteve-se a seguinte 
distribuição dos dados pelos contextos:
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Tabela 3: Padrões de concordância verbal observados sob a variável 
distância entre sujeito e verbo

Distância entre sujeito e verbo Valores absolutos Percentual

Sujeito junto do verbo 29/36 80,6%

Sujeito separado do verbo 7/36 19,4%

Como se pode observar, 80,6% dos casos de concordância padrão 
ocorrem com o sujeito junto do verbo, o que sinaliza a confirmação do 
efeito da distância. Cumpre ressaltar que foram considerados distantes do 
verbo mesmo sujeitos separados dele por uma única sílaba, havendo casos 
em que a separação chega a atingir dez sílabas ou mais. Não quantificamos 
essa diferença por ter sido a contagem feita manualmente. Em trabalhos 
futuros, pretendemos quantificar e considerar essa distância.

Tabela 4: Padrões de concordância verbal observados sob a variável 
saliência fônica

Saliência fônica Valores absolutos Percentual

Menor saliência 22/36 61,2%

Maior saliência 14/36 38,8%

A menor saliência fônica não se apresenta, neste caso, como fator 
determinante para ausência de marca. Vê-se que a concordância é realizada 
mesmo com verbos de menor saliência. Cumpre ressaltar, entretanto, 
que, por terem sido os dados quantificados manualmente, não foram 
observados, neste primeiro momento, todos os níveis de saliência fônica. 
Foram considerados de menor saliência os verbos pertencentes ao grau 1 
de diferença e de maior saliência os verbos pertencentes aos demais graus. 
Além disso, imagina-se que, por termos trabalhado com textos escritos e 
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não orais, tal variável não tenha a mesma relevância, por mais que possa, 
sim, ser percebida, em alguns casos, em virtude da grande influência da 
oralidade observada nos textos escritos dos alunos pesquisados.

Intervenção pedagógica

A experiência-piloto foi pensada como fonte de informações para a 
estruturação e tomada de decisões com relação ao ensino de concordância 
verbal e para isso foram analisados poucos textos. 

Em termos de resultados, quanto ao domínio da variante considerada 
padrão, embora seja um experimento muito pontual, foi possível perceber 
que os resultados obtidos sugerem a diferença de comportamento por 
variáveis sociais, o que é importante para o reconhecimento da realidade 
com a qual trabalharemos e para o planejamento de ações. O controle 
de variáveis linguísticas também se mostrou relevante, de modo que será 
possível elaborar atividades para investir nos contextos desfavorecedores 
da marca, como forma de ampliar o repertório dos alunos no que diz 
respeito à concordância padrão.

Nesse sentido, pode ser considerada produtiva a seguinte sequência 
de atividades, aliada à prática de reflexão linguística por meio da mediação 
das atividades para promover a ampliação do repertório dos alunos e 
ambientá-los nos contextos desfavorecedores do uso da marca em acordo 
com a norma padrão. O trabalho que ora se apresenta constitui, então, uma 
amostra de como se pretende proceder objetivando lograr êxito nesse fim.

Atividades

1. O que você pensa sobre a frase “Todos os meninos 
gosta de brincar na escola.”? Marque quantas opções forem 
necessárias para expressar sua visão.

É comum na fala e na escrita (     )   É comum na fala (      )    
É comum na escrita (     )  Está errada  (     )
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Essa questão também objetiva aproximar os alunos 
do tema, de forma a possibilitar a discussão, com base 
nas respostas, sobre a concordância em contextos de fala 
e escrita.

2. Analise as orações a seguir e reescreva-as, se houver 
alguma que você considere inadequada, desfazendo as 
inadequações.

a. Chegou os dois livros que eu encomendei.

b. Todos os alunos, ainda que apenas no final do ano, 
reconhece a importância dos estudos.

c. Muitos adolescentes, sobretudo moradores das 
periferias cariocas, viverá algum dia uma situação que 
demonstre a profunda desigualdade social brasileira.

3. Marque as orações que você considere problemáticas, 
se houver.

(   )Os meninos chegou.

(   ) Os livros já menciona o fato narrado.

(   ) Eles todos gosta de bolo.

(   )Chegou os meninos.

(  ) Os livros, sobre a viagem dos navegantes do século 
XVI, já menciona o fato narrado.

(   ) Eles Todos comeu bolo.

Nessas atividades, o objetivo é demonstrar aos alunos 
a naturalidade do não uso da marca, explicando os motivos 
e chamando a atenção deles para o uso padrão esperado 
diante de tais situações. Deve-se trabalhar, então, tais 
questões oralmente, despertando a consciência linguística 
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do aluno em acordo com as possíveis ausências da marca de 
concordância nas respostas deles.

4. Leia o fragmento da canção a seguir:

“O Arnesto nos convidou pra um samba 

ele mora no Brás

Nós fumos, não encontremos ninguém

Nós voltemos com uma baita de uma reiva

Da outra vez, nós num vai mais(...)

(Adoniran Barbosa)p

a. Identifique na canção fragmentos que não estejam em 
conformidade com a concordância verbal padrão.

b. Esses fragmentos prejudicam a compreensão da 
canção. Por quê?

c. É possível que a ausência de concordância colabore 
para a construção do sentido dessa canção.

Nessa atividade, o objetivo principal é permitir que 
os alunos percebam como a ausência da concordância 
padrão e demais questões ortográficas contribuem para 
a identificação e caracterização do grupo social que tem 
voz na canção, percebendo os usos linguísticos como fator 
também de identidade cultural.

Considerações finais

Temos visto que o assunto abordado possui extrema relevância 
no ensino de Língua Portuguesa e faz parte do processo de promoção 
do acesso do aluno às variedades linguísticas mais prestigiosas, como 
previsto, inclusive, nos PCN (1998). Quando se fala aqui na promoção 
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ao acesso às variedades mais prestigiosas, um dos objetivos é, sim, 
possibilitar que o aluno tenha a capacidade de transitar nos mais variados 
registros presentes nos continua de monitoração estilística ou mesmo de 
oralidade e letramento, propostos por Bortoni-ricardo (2005a; 2005b). 
Mas o que se objetiva, além do acesso à cidadania por meio da aquisição 
de capital linguístico necessário para tal, é tornar os alunos conscientes da 
natureza político-social da violência simbólica que sofrem, por vezes, ao 
empregarem usos não prestigiosos, e por vezes praticam em relação aos 
colegas, e dar acesso a esses alunos aos usos cultos e até aos considerados 
padrão, de forma que reconheçam e possam lançar mão da linguagem 
como instrumento de prática e afirmação social.

A sequência de atividades apresentada é breve e pode ser adaptada, 
tornando-se muito melhor, até, com base nas oportunidades que surgem 
na sala de aula e na criatividade do professor, que está sempre buscando 
formas de unir teoria e prática em seu fazer pedagógico.



sumário

232Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

REFERÊNCIAS
BOrTONI-rICArDO, S. M. A língua portuguesa no Brasil. In:______. Nós 
cheguemu na escola, e agora? – Sociolinguística & educação. São Paulo: 
Parábola, 2005a, p. 31-38.

______. Um modelo para a análise sociolinguística do português brasileiro. 
In:______. Nós cheguemu na escola, e agora? – Sociolinguística & educação. 
São Paulo: Parábola, 2005b, p. 39-52.

BrASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 
Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do 
ensino fundamental: língua portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1998.

CUNhA, C.; CINTrA, L. Nova gramática do português contemporâneo. rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 

FArACO, C. A. norma culta brasileira: desatando alguns nós. São Paulo: 
Parábola, 2008.

LEMLE, M.; SILVA, M. C. F. Variação na expressão da concordância: várias 
gramáticas e vários gramáticos. In: MArTINS, M. A. (Org.). Gramática e ensino. 
Natal: EDUFrN, 2013, p. 93-112. (Coleção Ciências da Linguagem Aplicadas ao 
Ensino, I).

LUCChESI, D. Língua e sociedade partidas: a polarização sociolinguística no 
Brasil. São Paulo: Contexto, 2015.

PErINI, M. Gramática descritiva do português. São Paulo: Ática, 2001.

rUBIO, C. F. Padrões de concordância verbal e de alternância pronominal no 
português brasileiro e europeu: estudo sociolinguístico comparativo. 2012. 392 
f. Tese (Doutorado em Estudos Linguísticos)–Instituto de Biociências, Letras e 
Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, São 
José do rio Preto, 2012.

VArEJÃO, F. de O. A. Variação em estruturas de concordância verbal e em 
estratégias de relativização no português europeu popular. 2006. 187 f. Tese 
(Doutorado em Língua Portuguesa)–Faculdade de Letras, Universidade Federal 
do rio de Janeiro, rio de Janeiro, 2006.

VIEIrA, S. r. Concordância verbal. In: ______; BrANDÃO, S. F. (Orgs.). ensino 



sumário

233Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

de gramática: descrição e uso. 2. ed. 3. reimp. São Paulo: Contexto, 2014, p. 
85-102.

______.Concordância verbal: variação em dialetos populares no norte 
fluminense. 1995. Dissertação (Mestrado)–Faculdade de Letras, Universidade 
Federal do rio de Janeiro, rio de Janeiro, 1995.

______. Três eixos para o ensino de gramática: uma proposta experimental. In: 
NOrONhA, C. A.; SÁ JÚNIOr, L. A. de. escola, ensino e linguagens: propostas e 
reflexões. Natal: EDUFrN, 2017, p. 78-104.



sumário

234Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS: A ELABORAÇÃO DE UM GLOSSÁRIO 
DIRECIONADO À PRÁTICA PEDAGÓGICA NO ENSINO DE 

PORTUGUÊS EM LÍNGUA MATERNA
Dhienes Charla Ferreira Tinoco (Uenf) 

Priscila de Andrade Barroso Peixoto  (Uenf) 
Liz Daiana Tito Azeredo (Uenf) 

Eliana Crispim França Luquetti (Uenf)

Introdução

Este artigo pretende apresentar algumas teorias e a metodologia para 
a construção de um glossário que registra as expressões idiomáticas (EIs) 
traçando sua trajetória nas sincronias dos séculos XVII, XIX e XXI. E, a partir 
das sincronias selecionadas, evidenciar as relações entre as diferentes 
expressões, as motivações para a criação de novas unidades, bem como 
informações culturais da língua. Aspectos essenciais a ser considerados no 
ensino lexical no português de língua materna.

Entende-se glossário como um material que contém uma lista de 
unidades lexicais específicas sem pretensão de exaustividade. Com relação 
às EIs, utiliza-se o conceito cunhado por Xatara (1998), no qual, as define 
como lexias de natureza indecomponível, conotativa e cristalizada através 
de um legado cultural. Acredita-se na importância do trabalho com essas 
expressões no ensino de língua materna, visto que constituem um recorte 
do léxico da língua portuguesa.

O ensino das EIs leva a valorização da criação e riqueza lexical de uma 
língua em sala de aula. Apesar disso, percebe-se que o ensino do léxico, 
sobretudo o trabalho com essas expressões, não ocupa o seu devido lugar no 
ensino de língua materna. Além de existirem poucos materiais pedagógicos 
para o seu trabalho no ensino de língua portuguesa para nativos.

Neste artigo, primeiramente serão abordados aspectos sobre a 
natureza das expressões idiomáticas e as contribuições da Linguística de 
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Corpus para o estudo dessas lexias complexas. Em seguida, apresenta-se 
a importância da classificação onomasiológica no glossário atentando-se 
para seus fins pedagógicos. 

As expressões idiomáticas e a Linguística de Corpus

Para Xatara (1998, p. 49), “expressão idiomática é uma lexia complexa 
indecomponível, conotativa e cristalizada em um idioma pela tradição 
cultural”. Assim, para ser idiomática, uma expressão possui três aspectos 
que atuam em seu processo de lexicalização: indecomposição, a conotação 
e a cristalização.

Assim, pode-se dizer que a EI é uma unidade lexical complexa e 
indecomponível, diferentemente de uma locução. Desse modo, na 
expressão agarrar com unhas e dentes, por exemplo, seus elementos 
podem ser separados. Pois, se fosse usado no discurso agarrar com dentes 
e unhas, por exemplo, não teria o mesmo reconhecimento por parte de 
seus falantes, ou até mesmo com unhas e dentes, agarrar. 

Esse tipo de lexia não possui estrutura totalmente fixa, sendo 
chamadas de semifixa, porque podem sofrer pequenas modificações, 
mas sem que se comprometa o sentido comum da estrutura completa. 
Dessa forma, uma EI é conduzida pelo “princípio da distribuição única ou 
restrita” (XATArA, 2001, p. 52). Esse princípio é caracterizado pela não 
desagregação de seus componentes.

O segundo aspecto da natureza de uma EI, atribuído por Xatara, é a 
conotação, que consiste na motivação metafórica na origem da expressão. 
Por exemplo, em pagar o pato, o falante não irá imaginar que irá ocorrer 
uma troca monetária em que o pato será vendido por um valor. E nem que 
quebrar um galho significa dividir uma subdivisão do caule da árvore em 
pedaços, mas sim ajudar a resolver ou resolver algo.

Assim, o sentido da combinação não pode ser inferido a partir dos 
significados individuais de cada lexema. Mesmo que se conheça o significado 
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de cada palavra em sua composição, inclusive suas funções gramaticais, 
uma interpretação isolada ou mudança de ordem das palavras resultaria 
num significado confuso, pois sua forma tende a se manter congelada. 

Outro aspecto importante para o processo de lexicalização de uma 
expressão é o seu uso constante por uma determinada comunidade de 
falantes, a sua cristalização. Assim, ao adquirir o caráter imutável em seu 
sentido, a EI cristaliza-se em uma língua e é propagada de geração em 
geração nas diversas situações reais de comunicação. 

À vista disso, a frequência do emprego da EI irá convencionar o 
seu sentido na comunidade. Esse processo garante o elevado nível de 
codificabilidade, tornando uma combinação lexical reconhecida pelos 
indivíduos. Nas palavras de Xatara (1998, p. 151), seria “a sua consagração 
pela tradição cultural que o cristaliza em um idioma, tornando-o estável 
em significação”.

Xatara (1998) elabora a tipologia das expressões idiomáticas de acordo 
com critérios morfossintáticos e semânticos. Para a pesquisadora, os aspectos 
morfossintáticos se organizam nas seguintes estruturas das EIs: sintagmas 
nominais, verbais, com função adjetiva, com função adverbial e frasal. Assim,

a. Sintagma nominal: possui função de substantivo na 
oração. Exemplos: tudo azul, cara de tacho.

b. Sintagma verbal: possui elemento verbal em sua 
estrutura. Exemplos: estar em baixa; dar bandeira. Podendo 
ocorrer casos em que um elemento aparece oculto.

c. Sintagma de função adjetiva: possui função adjetiva, 
mas que modifica o substantivo. Exemplos: homem de bem 
(qualidade: honesto).

d. Sintagma de função adverbial: possui função de 
adverbial, ou seja, modifica ou complementa o verbo. 
Exemplos: de cara, na linha.
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e. Sintagma frasal: consiste em expressões estruturadas 
em frases exclamativas, interrogativas ou nominais. Exemplos: 
Está com fogo no rabo?, É o fim da picada!, Fim da linha!

De acordo com ao sentido, autora classifica como os casos especiais 
aquelas expressões idiomáticas que possuem certas relações semânticas 
específicas e devem ser consideradas devido ao seu alto uso:

a. Alusivas: expressões que demandam, para o 
entendimento do significado, outros conhecimentos 
históricos, enciclopédicos, etc. Exemplos: beijo de Judas 
(alusão ao texto bíblico, cuja apresenta o modo que Judas 
Iscariotes identificou Jesus para os soldados que queriam 
prendê-lo; evento que significou a traição a Jesus).

b. Análogas: possuem formas similares. Exemplos: por 
a limpos, por em pratos limpos (possuem sentido parecido: 
esclarecer algo ou algum fato).

c. Depreciativas: possuem tom pejorativo. Exemplos: 
filhinho de papai, olho de peixe morto.

d. Comparativas: são fundamentadas na figura da 
comparação. Exemplos: vestido igual a um jeca; escorrega 
igual sabonete.

e. hiperbólicas: possuem caráter de provocar exagero. 
Exemplos: pele e osso; matar cachorro a grito.

f. Irônicas: produzem o efeito de dizer o contrário. 
Exemplos: rainha da cocada preta.

g. Negativas: são utilizadas na forma negativa. Exemplos: 
não esquenta a cabeça; não dá a mínima.

h. Situacionais: possuem uso determinado em caso ou 
situação específica. Exemplos: vai pentear macaco (pedir que 
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alguém retire sua presença, ideia ou comportamento); nem 
mais um pio.

Para a estruturação sintática, Xatara estabelece a seguinte classificação 
conforme uma escala abstrata: 

A. Fortemente conotativas: dificuldade de decodificação 
porque seus elementos não estão semanticamente 
presentes e “há dificuldade para recuperar sua 
motivação metafórica e o sentido literal está bloqueado 
pela realidade extralinguística” (XATArA, 1998, p. 172). 
Exemplos: sair do papel; pisar no freio, entre outros.

B. Fracamente conotativas: decodificação mais facilitada 
porque seus componentes de valor denotativo estão 
presentes semanticamente e estão ligados a elementos 
ausentes, de valor conotativo. Exemplos: estar sempre 
um passo à frente, entre outros.

Para Ortíz Alvarez (2000), a idiomaticidade é uma das propriedades das 
EIs e consiste na impossibilidade de se observar o significado da expressão 
através dos seus elementos separados. Vale dizer, que a idiomaticidade 
é representada categorias convencionais. Essas categorias consistem em 
padrões que se repetem com frequência, e por isso, podem ser facilmente 
visualizados com o suporte da Linguística de Corpus, principalmente 
através do concordanciador (ferramenta de busca em corpus). 

Com o desenvolvimento das tecnologias, foi possível otimizar e 
executar eficientemente análises adequadas de grande quantidade de 
dados, diminuindo também a incidência de erros (BErBEr SArDINhA, 
2004). Assim, foi possível considerar com mais precisão a língua como 
fenômeno social a partir de estudos por meio de corpora on-line.

Desse modo, para Berber Sardinha (2004), a Linguística de Corpus aborda 
a coleta e exploração de dados em corpora, assim como dados linguísticos 
textuais agrupados investigados sob critérios rígidos, com fins de pesquisa 
de uma língua, “como tal, dedica-se à exploração da linguagem através de 
evidências empíricas, extraídas por meio de computador” (2004, p. 325).
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 Onomasiologia e o processo de ensino aprendizagem das EIs

Com relação à onomasiologia, Babini (2001) afirma que esse termo 
foi usado pela primeira vez por A. Zauner ao realizar uma pesquisa sobre 
línguas românicas, especificamente dos nomes das partes do corpo 
humano. O autor também traz o estudo de Vittorio Bertoldi, em se tratando 
dos verbetes relacionados à Linguística sobre a onomasiologia. Assim, para 
Bertoldi, a onomasiologia consiste em uma característica determinada 
da busca linguística que, a partir de uma ideia selecionada, investiga as 
diversas formas em que uma expressão na língua foi encontrada. 

Em se tratando de classificação onomasiológica, verifica-se que as EIs 
nas obras lexicográficas, que existem no mercado, recebem tratamento 
semasiológico. Dessa forma, os significados das expressões não são 
relacionados entre si. Por exemplo, bater as botas, esticar as canelas, 
dormir sono eterno, apesar de serem utilizadas para definir a morte, são 
apresentadas sem critério de entradas, registradas ora no verbo, ora no 
substantivo e aparecem distante um das outras.

Assim, o percurso onomasiológico classifica e organiza essas EIs de 
acordo com um mesmo critério fazendo relações de significação correlata, 
facilitando a consulta e a compreensão dessas unidades. Além disso, 
organiza os dados com fins de facilitar a consulta da expressão idiomática, 
fato que auxilia no processo do ensino dessas expressões, tornando um 
instrumento de consulta mais didático.

Para o processo de ensino aprendizagem das EIs faz-se necessário, 
além de um instrumento didático eficiente, uma prática pedagógica com 
base na metodologia da mediação dialética proposta por Almeida, Oliveira 
e Arnoni (2007, p. 113). Assim, 

O cotidiano, que é imediato, é também concreto, ou 
seja, é uma totalidade indivisível. A mediação propicia 
a superação do imediato no mediato, e para isto é 
necessário que ocorram dois processos: o primeiro é a 
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negação do concreto pelo abstrato, que implica separar 
o todo em partes para compreendê-lo por meio delas; 
e o Segundo que consiste na negação do abstrato pelo 
concreto, agora concreto pensado, ou seja, para chegar 
à compreensão do todo é preciso negar o entendimento 
das partes.

Nesse sentido, o movimento dialético se encontra no modo de 
pensar e repensar o conteúdo a ser ensinado através de reflexões e 
críticas constantes. Além disso, também se considera a construção de um 
conhecimento significativo e contextualizado não se limitando somente a 
assimilação do saber. Em relação a isso, Morin afirma:

Se quisermos um conhecimento segmentário, 
encerrado a um único objeto, com a finalidade única de 
manipulá-lo, podemos então eliminar a preocupação 
de reunir, contextualizar, globalizar. Mas, se quisermos 
um conhecimento pertinente, precisamos reunir, 
contextualizar, globalizar nossas informações e nossos 
saberes, buscar, portanto, um conhecimento complexo. 
(MOrIN, 2000, p. 566).

Assim, para que um ensino seja realmente eficiente, é necessário que 
aquilo que está sendo ensinado esteja contextualizado com a realidade 
do aluno. É o que o autor chama de “conhecimento pertinente”, ou seja, 
o sentido que o discurso do professor terá para o aluno. Esse princípio 
do conhecimento pertinente está relacionado com a capacidade de 
contextualizar as informações; assim, um ensino de língua fechado e 
exclusivamente pautado em regras rígidas impede a capacidade inerente 
do indivíduo de contextualizar.

Essas duas ideias, metodologia da mediação dialética e a construção 
do conhecimento contextualizado citados anteriormente também estão 
em consonância com os PCN de língua portuguesa (1998). Assim, esse 
documento traz uma concepção de ensino voltada para os saberes 
contextualizados e em movimento. 
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Entende-se que o ensino das expressões idiomáticas proporciona 
a ampliação lexical, o que levará o falante a ter maior propriedade na 
escolha ao utilizar o vocabulário de sua língua. Em relação a isso, Nogueira 
(2008) corrobora a importância do ensino dessas UFs para o processo 
de ensino aprendizagem do léxico ao mencionar sobre a formação da 
consciência do educando sobre a existência do “tesouro fraseológico” 
em sua língua.

Metodologia

Para a construção da lista de expressões do glossário, foram 
estabelecidas as seguintes fontes para coleta: a) textos escritos do século 
XVII e XIX b) corpus da web, com base na Linguística de Corpus; c) corpus 
“A língua falada e escrita da região norte-noroeste fluminense”, elaborado 
pelo grupo de estudos Educação e Linguagem da Universidade Estadual do 
Norte e Noroeste Fluminense Darcy ribeiro (Uenf).

Na primeira etapa, a coleta das EIs se dará em documentos, jornais e 
cartas antigas dos séculos XVII e XIX. Para estabelecer a sincronia do século 
XXI serão utilizados os gêneros discursivos provenientes da parte escrita e 
da fala corpus supracitado contendo textos da fala espontânea das regiões 
norte Fluminense norte e noroeste do estado do rio de Janeiro, escolhido 
por ser tratar de textos autênticos. 

Já na terceira etapa de coleta será utilizado o corpus da World Wide 
Web baseados nos pressupostos da Linguística de Corpus. Essa forma 
foi escolhida, pois os programas de gerenciamento de bases textuais 
mais usuais não são eficientes aos objetivos dessa proposta, que é a 
identificação expressões idiomáticas.

Para identificar a frequência de uso das EIs pretende-se utilizar o site 
de busca Google em seu modo de gerenciamento de texto através de 
critérios baseados na proposta de Colson (2003) para a quantificação da 
frequência de fraseologismos de natureza complexa.
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A partir do glossário pronto serão apresentadas diversas atividades 
que orientam o professor para o ensino das expressões idiomáticas. Para 
isso, serão utilizadas as noções de prática educativa e a sua execução, 
visando à metodologia da mediação dialética proposta por Almeida, 
Oliveira e Arnoni (2007) e à concepção de conhecimento pertinente 
elaborada por Morin (2000).

Considerações finais

Com este estudo, pode-se observar a importância de estabelecer um 
diálogo entre as expressões idiomáticas e o ensino de português como 
língua materna, uma vez que essa relação contribui significativamente 
à valorização e reconhecimento dessa forma de língua. Além disso, 
observamos que essas expressões fornecem informações que nos fazem 
conhecer uma determinada cultura.

Assim, a heterogeneidade léxica constitutiva da língua deve ser 
aprendida e apreciada em sala de aula, posto que, na prática, a língua é um 
aglomerado de inúmeras riquezas lexicais que trazem informações sobre a 
cultura, valores e tradições de um povo.

Por fim, acredita-se que o professor do ensino língua materna passe 
pelo processo de reconstrução e revisão de sua prática pedagógica 
constantemente, em busca de novos horizontes no processo ensino-
aprendizagem. Trata-se da procura do desenvolvimento da reflexão crítica 
e do resgate da sua função enquanto formador de cidadãos competentes 
para atuar e interagir em suas ações de forma responsável.
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O TRABALHO COM A REGÊNCIA VERBAL EM SALA DE AULA: 
VARIAÇÃO E NORMA

Elisa da Silva de Almeida (UFF)

Introdução

A partir dos anos 1960, a sociolinguística comprovou que qualquer 
língua, falada por qualquer comunidade, apresenta um dinamismo 
inerente, ou seja, as línguas passam por modificações ao longo do 
tempo e são, portanto, heterogêneas. Dessa forma, exibem sempre 
variações, o que significa dizer que qualquer língua é representada por 
um conjunto de variedades. Essas variedades não apresentam grau 
hierárquico de importância do ponto de vista linguístico, uma vez que 
atingem, cada qual no seu contexto adequado, o objetivo de efetivar 
determinada comunicação.

há um número significativo de estudos que destacam a natureza 
do ensino de Língua Portuguesa oferecido nas escolas, principalmente 
no que concerne ao tratamento das questões gramaticais. O problema 
está situado não apenas no conteúdo desse ensino, mas também no 
modo de transmiti-lo, levando-se em conta que a sistematização deve 
passar pela reflexão.

Uma vez observada a variação regencial dos verbos ir e chegar, 
quando seguidos de pontos de referência, em produções textuais de 
alunos concluintes do ensino médio, o presente trabalho teve como 
objetivos: 1) verificar se as ocorrências desses verbos, nos textos 
selecionados, estariam em maior quantidade na forma não padrão ou se 
os alunos utilizariam, em maior frequência, a forma recomendada pela 
gramática tradicional; 2) buscar respostas, por meio de outros trabalhos, 
por razões que levam à variação; 3) como trabalhar a questão da variação 
regencial em sala de aula.
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Fundamentação teórica

O trabalho está fundamentado em pressupostos da sociolinguística, 
linha teórica que estuda a língua em seu uso real, levando em consideração 
as relações entre a estrutura linguística e os aspectos sociais e culturais da 
produção linguística. 

A sociolinguística afirma que a língua funciona como um elemento 
de interação entre o indivíduo e a sociedade em que ela atua. Assim, 
segundo Labov (2008), a pesquisa linguística deve se concentrar na língua 
em uso, ou seja, dentro da comunidade de fala. Dessa forma, Cezario e 
Votre (2011) destacam que “para essa corrente, a língua é uma instituição 
social e, portanto, não pode ser estudada como uma estrutura autônoma, 
independente do contexto situacional, da cultura e da história das pessoas 
que a utilizam como meio de comunicação” (CEZArIO; VOTrE, 2011, p. 141).

A natureza variável da língua é pressuposto fundamental da 
sociolinguística e, por esse motivo, também é chamada de Sociolinguística 
Variacionista ou Teoria da Variação. As formas em variação recebem o 
nome de “variantes linguísticas”. Tarallo (2007, p. 8) afirma que: “variantes 
linguísticas são diversas maneiras de se dizer a mesma coisa em um 
mesmo contexto e com o mesmo valor de verdade. A um conjunto de 
variantes dá-se o nome de variável linguística”. As variáveis subdividem-se 
em dependentes e independentes. A variável dependente é o fenômeno 
que se quer estudar; por exemplo, o emprego dos pronomes pessoais 
retos como objetos diretos, as variantes então seriam as formas que estão 
em competição: o uso ou o não uso dos pronomes como objetos diretos. 
O uso de uma ou outra variante é influenciado por fatores linguísticos 
(estruturais), tais como fonológico, morfossintático, semântico, discursivo-
pragmático, ou por fatores sociais (extralinguísticos), como origem 
geográfica, status socioeconômicos, grau de escolarização, idade, sexo, 
mercado de trabalho, redes sociais do falante. Os fatores extralinguísticos 
constituem as variáveis independentes.
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É possível estudar as variações de uma língua em duas dimensões: num 
período de tempo específico – uma análise sincrônica – ou na evolução 
de um momento a outro da sua história – uma análise diacrônica. Assim, 
um estudo sincrônico significa o exame, num dado espaço de tempo, da 
estrutura de um sistema linguístico. Já um estudo diacrônico analisa as 
mudanças pelas quais uma língua passa ao longo do tempo. 

Segundo Preti (1987, p. 11), as variedades sincrônicas, aquelas 
que ocorrem num mesmo plano temporal, se dividiriam em três 
grupos, segundo o fator que as motiva: os aspectos geográficos, os 
socioculturais e os estilísticos. O autor, no entanto, divide o estudo do 
problema da variedade linguística em dois grandes campos, sendo que 
o primeiro compreende o segundo: variedades geográficas, também 
denominadas de diatópicas, e variedades socioculturais, também 
chamadas de diastráticas. 

Variedades socioculturais, também chamadas de socioletos, ocorrem 
na língua em seu plano vertical, ou seja, na linguagem de uma dada 
comunidade (urbana ou rural). Essas variações podem sofrer influência de 
fatores diretamente relacionados à situação comunicativa ou ao próprio 
falante (ou ao grupo a que ele pertence) ou a ambos simultaneamente.

As variedades geográficas, também conhecidas como dialetos, são 
aquelas que se dão na língua em seu plano horizontal, nas comunidades 
linguísticas, gerando os chamados regionalismos. Segundo Dubois (2006, 
p. 184), dialeto “é uma forma de língua que tem o seu próprio sistema 
léxico, sintático e fonético, e que é usada num ambiente mais restrito que 
a própria língua”.

A língua também pode variar conforme o ambiente em que o 
diálogo acontece, ou seja, o mesmo falante pode fazer uso de variedades 
diferentes em função da situação comunicativa, empregando maior 
ou menor monitoramento da fala ou da escrita. Nesse caso, há uma 
variação estilística.
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Conforme Coseriu (1987, p. 140), a língua se estrutura em três planos 
funcionais: a norma, que diz respeito a tudo aquilo que é comum, constante, 
o que foi estabelecido pelo uso em uma língua; o sistema, que é o conjunto 
de oposições funcionais, as regras distintas de realizações de uma língua; 
e o tipo linguístico, que é o mais alto plano de uma língua, referindo-se ao 
conjunto de categorias de oposição e de tipos de procedimento de uma 
língua, ou seja, constituem os princípios de organização do sistema. Assim, 
segundo o autor, norma seria a modalidade normal, usual, comum de uma 
língua. Nesse caso, a norma seria estabelecida somente pela frequência de 
uso e, dessa forma, não haveria nenhum juízo de valor em sua definição. 

No entanto, Neves (2006, p. 43) aponta que, nos estudos linguísticos, 
essa não é a única acepção para o termo norma. Ele também pode designar 
um conjunto de preceitos estabelecidos, um uso regrado, uma prescrição 
da língua. Nesse sentido, esse conceito está intrinsecamente envolvido 
com a ideia de que há uma língua ideal, uma forma que seria melhor do que 
as outras. Ele traz em seu sentido um juízo de valor. Portanto não se pode 
entender a norma, qualquer que seja a língua, apenas como um conjunto 
de formas linguísticas, uma vez que ela é também (e principalmente) um 
agregado de valores socioculturais unidos a essas formas.

Preti (1987) define a existência de apenas duas normas, que ele chama 
de dialetos sociais: a linguagem culta e a linguagem popular. A primeira é 
aquela que usufrui de maior prestígio e é usada em situações que exigem 
maior formalidade; já a segunda, desfruta de menor prestígio, sendo 
utilizada em situações coloquiais ou que exigem menor formalidade.

Já Faraco (2004, p. 38) defende que, por ser a sociedade brasileira 
extremamente diversificada e por haver nela muitos estratos sociais, coexistem 
consequentemente muitas normas linguísticas no português brasileiro.

Apesar da diferença teórica, Preti (1987) e Faraco (2004) concordam 
que há somente uma variedade que desfruta de total prestígio entre os 
falantes: a norma culta. A sociolinguística forneceu fundamentação para o 
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entendimento desse fenômeno quando adotou o conceito de papéis sociais, 
pois, assim, tornou-se possível entender a valorização de uma variedade 
devido ao lugar social dos sujeitos que a utilizam. Essa interpretação 
sócio-histórica é a que melhor dá conta, no momento dos condicionantes 
extralinguísticos (condições de produções) da variação e do prestígio que 
certas modalidades linguísticas assumem em detrimento de outras.

há mais de três décadas, os linguistas têm se empenhado em 
pesquisas com o objetivo de traçar um retrato o mais fidedigno possível da 
realidade linguística brasileira, principalmente em relação à descrição do  
português brasileiro.

Além da contribuição para a descrição e explicação dos fenômenos 
linguísticos, a sociolinguística também oferece subsídios para a área do 
ensino de línguas. As pesquisas sociolinguísticas postulam que os dialetos 
das classes socioeconomicamente desfavorecidas não são inferiores. 
Os pesquisadores afirmam que esses dialetos são estruturados com 
base em regras gramaticais, muitas das quais diferentes das regras do 
dialeto padrão. Com essa perspectiva, a sociolinguística pode criar nos 
professores uma visão menos preconceituosa e incentivá-los a valorizar 
todos os dialetos.

Tendo em vista o exposto, o professor deve reconhecer a existência 
da variação regencial dos verbos ir e chegar junto a pontos de referência, 
mostrando aos alunos que ambas as formas são eficientes quanto ao 
objetivo principal da língua, ou seja, a comunicação. No entanto, o 
docente tem de mostrar também ao aluno que cada variante é adequada 
a contextos diferentes. Na maioria das vezes, no caso do fato linguístico 
investigado, o professor simplesmente restringe-se a taxar a variante não 
padrão desses verbos como algo errado e apresenta a forma padrão como 
aquela que deve ser sempre empregada.
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Procedimentos metodológicos

Para consecução dos objetivos deste trabalho, foi estabelecido 
um corpus formado por 279 produções textuais escritas por alunos de 
terceiras séries do ensino médio de três colégios localizados no Município 
do rio de Janeiro, dois da rede pública e um da rede particular de ensino. 
Essas produções textuais escritas resultaram da aplicação de uma mesma 
proposta de produção textual em sala de aula – uma narrativa de viagem 
– especialmente criada para constituir o corpus da pesquisa.

A constituição do corpus objetivou confirmar, de modo rigoroso, a 
existência da variação linguística em relação aos verbos ir e chegar quando 
seguidos complementos locativos em textos da modalidade escrita. Foram 
consideradas como complementos locativos todas as expressões que 
indicam ponto de referência.

Foram consideradas, nesta pesquisa, apenas as ocorrências dos 
verbos ir quando seguido das preposições “a”, “para” (forma padrão) e 
“em” (forma coloquial) e do verbo chegar quando seguido das preposições 
“a” (forma padrão) e “em” (forma coloquial).

Após a constatação da variação regencial, de forma significativa, 
do fato linguístico investigado no corpus desta pesquisa, alguns fatores 
linguísticos postulados por Mollica (1996) e Wiedemer (2008) – que 
observaram as escolhas linguísticas de outros falantes da mesma língua no 
que concerne às regências verbais dos verbos selecionados em amostras 
de língua oral – foram testados em amostras de língua escrita retiradas do 
corpus do presente trabalho. Dessa forma, pretendeu-se obter respostas 
para a variação regencial, além de comparar os resultados obtidos nesta 
investigação com os encontrados nos trabalhos que serviram de base para 
a testagem desta pesquisa. Buscou-se, assim, contribuir com a descrição 
do português do Brasil, bem como com as práticas pedagógicas escolares 
sobre o assunto pesquisado.
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Breve análise dos dados

Conforme os resultados, há significativa variação regencial dos verbos 
ir e chegar seguidos de pontos de referência. Foram verificadas, na soma 
das ocorrências dos três colégios, 27% de representações da variante 
não padrão. No entanto, em relação ao verbo ir, observou-se um maior 
emprego da variante padrão, 88% das ocorrências encontradas com 
esse verbo apresentaram-se com as preposições a e para. Com o verbo 
chegar, o resultado se deu de forma contrária, uma vez que no somatório 
das ocorrências desse verbo, nas três instituições de ensino, a forma não 
padrão apresentou maior frequência. Foram encontradas, no total das 
ocorrências com o verbo chegar, 83% usadas com a preposição em. 

Verificou-se que o comportamento linguístico dos três colégios 
é semelhante, uma vez que, em todos, a frequência da forma padrão 
com o verbo ir foi maior, enquanto que com o verbo chegar, também 
nas três instituições de ensino, a frequência maior se deu com o uso da  
forma não padrão.

Em relação à aplicabilidade de fatores linguísticos responsáveis 
pela variação regencial postulados por outros autores – Mollica (1996) e 
Wiedemer (2008) –, para a variável Configuração no espaço, com o verbo 
ir, o traço [-fechado] favoreceu o uso tanto da preposição “a” como da 
preposição “para” e o traço [+fechado] influenciou o emprego da preposição 
“em” diante dos pontos de referência, assim como nos resultados de Mollica 
(1996). Com o verbo chegar, diferentemente de Mollica (1996), o traço 
[-fechado] motivou tanto o uso da preposição “em” como o da preposição 
“a” quando este verbo está junto a complementos locativos. 

Já para a variável Grau de definitude, os resultados do verbo ir 
mostraram que os traços [+determinante], [+definido] motivaram o uso das 
três preposições, a/para/em, quando ir está junto a complementos locativos. 
No entanto, em relação à preposição “em”, houve um empate entre esses 
traços e os traços [+determinante], [-definido]. Em relação aos resultados 
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obtidos para o verbo chegar, na testagem desse fator, observou-se que os 
mesmos fatores que favoreceram o uso das preposições com o verbo ir 
também motivaram o emprego das preposições “a” e “em” com o verbo 
chegar quando seguido de complemento locativo. Assim, verificou-se que a 
hipótese de Mollica (1996) foi parcialmente confirmada, uma vez que traços 
mais definidos e mais determinados favoreceram o uso de “em” com os dois 
verbos, porém esses traços também motivaram o emprego da preposição 
“para” com o verbo ir e o da preposição “a” com os verbos ir e chegar.

Quanto ao último fator testado, o tempo-modo verbal, observou-
se que, com o verbo ir, o pretérito perfeito esteve em maior frequência 
no uso das preposições “a” e “para”, enquanto o pretérito imperfeito 
foi mais usado com a preposição “em”. Dessa forma, com ir seguido de 
complemento locativo, a hipótese de Wiedemer (2008) foi parcialmente 
verificada, uma vez que previa o emprego de a e para com tempos não-
passados e em com tempos passados. Já com o verbo chegar, as hipóteses 
de Wiedemer (2008) não foram concretizadas, pois a preposição “a” foi 
mais frequente com um tempo passado, pretérito perfeito, e a preposição 
“em” com tempos não-passados.

Implicações pedagógicas

Não só constatar a variação regencial dos verbos ir e chegar em 
produções escritas de alunos concluintes da educação básica e buscar 
razões para a ocorrência desse fenômeno, pretendeu-se também levantar 
reflexões, discussões e sugestões com vistas a contribuir para um ensino 
mais produtivo da regência verbal, como também para o trabalho da 
variação linguística nas aulas de Português.

Baseando-se em pressupostos de conceituados linguistas, dentre os 
quais, destacam-se, em relação à teoria sociolinguística, Bagno (2004a, 
2004b, 2013), Bagno, Gagnés e Stubbs (2002), Bortoni-ricardo (2004, 
2005), Faraco (2004) e Neves (2000, 2002, 2006, 2007, 2010), foram 
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apresentados, no presente trabalho, reflexões e posicionamentos que 
visam a oferecer um possível trabalho mais eficaz, em sala de aula, quanto 
à questão da variação linguística.

Pesquisas como as de Neves (2007) e Bagno (2013) apontam que, 
infelizmente, a realidade educacional na qual o professor de Língua 
Portuguesa está inserido no que tange à variedade não padrão dos 
interlocutores é apenas intuitiva, oriunda do senso comum. Assim, o 
docente age, muitas vezes, como leigo ao avaliar a competência linguística 
dos discentes sem apoio dos referenciais teóricos necessários, privando-
os de uma reflexão sobre a língua em uso.

Verifica-se que ensino eficiente de gramática e, principalmente, de 
regência Verbal está longe de ser mera reprodução de regras do “bom uso 
da língua”. Está fora de questão desconsiderar os usos orais e/ou escritos 
que se fazem dela, uma vez que ao produzirmos textos (orais e/ou escritos) 
não há a preocupação por parte do falante da língua em disseminar “regras 
perfeitas” da língua, mas sim em manter a comunicação e a interação.

Na chegada à etapa final da educação básica, o EM, a LDB (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional) espera que, nessa fase, o 
aluno deverá aprofundar os conhecimentos adquiridos durante o ensino 
fundamental. Assim, não cabe ao professor ensinar regras, e sim mostrar 
como na prática essas regras são utilizadas, se condizem ou não com o 
proposto nas gramáticas, proporcionando aos educandos perceberem a 
língua em funcionamento.

Apesar do que é assegurado por lei e das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) para adequação do ensino, 
observam-se ainda que aulas de gramática e os próprios livros didáticos 
de Língua Portuguesa não evoluíram tanto quanto as teorias. Verifica-se, 
claramente, um abismo entre a teoria e a prática em se tratando de ensino 
de gramática, mais especificamente no que diz respeito à abordagem da 
regência verbal, enfoque principal desta pesquisa.
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Após a criação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), 
o livro didático de Língua Portuguesa (LDLP) tornou-se um recurso 
utilizado pelos professores em muitas salas de aula do país. Além disso, 
os manuais direcionados aos professores indicam que os livros didáticos 
estão fundamentados nas mais recentes teorias linguísticas, assim 
como nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). No entanto, através 
de pesquisas, como a de Barreto (2014), Duarte (2014) e Bagno (2013), 
realizadas com o objetivo de verificar se o exposto é consolidado, na 
prática, têm encontrado resultado adverso.

Observa-se que muitas das proposições dos PCN não são aplicadas 
ou porque os docentes as desconhecem ou porque não as compreendem 
corretamente. Em relação a essa constatação, Bagno (2013) assinala que 
os cursos de Letras não preparam o professor adequadamente, pouco 
se discute sobre os PCN e as DCN, e principalmente sobre as teorias que 
norteiam tais documentos.

Com a presença quase absoluta do livro didático na etapa final da 
educação básica, é necessário um olhar mais atento no momento da 
escolha desse recurso, a fim de que o LDLP não se torne, segundo Silva 
(1996, p. 11), “uma insubstituível muleta”, uma vez que o Livro Didático 
deve ser utilizado como um instrumento para a melhoria do ensino da 
Língua Portuguesa e não como um fim em si mesmo.

Conforme Bortoni-ricardo (2004), é importante refletir sobre a 
aplicabilidade, em sala de aula, do que, para a autora, é a principal 
novidade na proposta de Dell hymes: ter o autor incluído a noção de 
adequação no âmbito da competência. Bortoni-ricardo (2004) explica que 
competência comunicativa de um falante permite a ele saber o que falar 
e como falar com quaisquer interlocutores em quaisquer circunstâncias. 
Quando o falante faz uso da língua, não só aplica as regras para obter 
sentenças bem formadas, mas também faz uso de normas de adequação 
definidas em sua cultura. São essas normas que lhe informam quando e 
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como monitorar seu estilo. Em situações que exijam mais formalidade, por 
exemplo, diante de um interlocutor desconhecido ou que mereça grande 
consideração, ou devido ao assunto exigir tratamento formal, o falante vai 
selecionar um estilo mais monitorado. Já quando se trata de situações de 
descontração, em que seus interlocutores sejam pessoas próximas e nas 
quais ele confia, o falante vai sentir-se desobrigado de proceder a uma 
vigilante monitoração e pode usar estilos mais coloquiais. É necessário o 
falante levar em conta o papel social que está desempenhando em todos 
esses processos.

Além da adequação, outra perspectiva importante que Dell hymes 
incluiu no conceito de competência comunicativa é a viabilidade. Para 
o autor, a noção de viabilidade está associada a fenômenos sensoriais 
e cognitivos, como a audição, a memória, etc. Já Bortoni-ricardo 
(2004) prefere associar o requisito de viabilidade à noção de recursos 
comunicativos. Para que o falante possa viabilizar um ato de fala, ele 
precisa dispor de recursos comunicativos de diversas naturezas: recursos 
gramaticais, de vocabulário, de estratégias retórico-discursivas etc.

Por fim, conforme Bortoni-ricardo (2004), as pessoas vão adquirindo 
recursos comunicativos à proporção que vão ampliando suas experiências 
na comunidade onde vivem e passam a assumir diferentes papéis sociais. 
No entanto, a pesquisadora ressalta que a escola tem uma função muito 
importante no processo de aquisição desses recursos.

Considerações finais

A partir de tudo que foi pesquisado, observado e explanado na 
presente pesquisa, pensa-se que é de extrema importância levar em 
conta as variantes linguísticas e o valor social de cada uma no trabalho 
do docente em sala de aula. Além disso, acredita-se também que é muito 
importante continuar o trabalho de conscientização dos educadores – não 
só os professores de Português – de que o estudante, antes mesmo de 
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chegar à escola, já tem sua língua materna internalizada, ou seja, conforme 
os postulados de Paulo Freire (1985), não é uma folha em branco, um 
intelecto vazio aguardando depósitos de conhecimento, mas um ser que 
se comunica eficientemente e que busca, por meio da escolarização, 
a conquista do código que o capacitará a participar, de forma ativa, da 
sociedade como um indivíduo crítico.

Conclui-se, assim, que o ensino de qualquer língua não deve se 
restringir à memorização de nomenclaturas, mas sim trabalhar com a 
língua em uso, apresentando aos alunos suas diversas manifestações tanto 
na fala como na escrita, mostrando-lhes que há a mais adequada para cada 
ocasião. Dessa forma, os educandos estarão, de fato, preparados para 
usar a língua, de forma eficiente, nas diversas situações de comunicação.
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NO LÉXICO NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO SE 
TRANSFORMA

Felipe de Andrade Constancio (UERJ/Colégio Pedro II)

Considerações iniciais

Não obstante todo o trabalho empreendido ao longo de mais de 
uma década de ensino de Língua Portuguesa na escola, é comum ouvir 
nos círculos de professores desta disciplina (a sala de professores é o 
ambiente mais comum) a seguinte denúncia: o meu aluno não dispõe de 
um repertório lexical vasto que lhe sirva à produção de gêneros textuais 
os mais variados.

É em torno deste discurso-denúncia que surge este trabalho, divulgado 
inicialmente no GT 4 “A palavra e suas cores: a expressividade da língua 
em textos jornalísticos”, no âmbito de um evento maior, o XII Fórum de 
Estudos Linguísticos da Uerj.

O que motivou a proposição deste trabalho à época (e ainda continua 
motivando) foi o nosso contato, de professor de Língua Portuguesa, 
portanto, com alunos da escola básica, mais especificamente, com alunos 
do Colégio Pedro II. Nesta instituição, houve uma oportunidade de se 
trabalharem conteúdos de processos de formação de palavras em turmas 
da 1a série do ensino médio.

Diante dessa oportunidade, algumas questões começaram a “irrigar” 
as atividades acerca deste conteúdo: i) como dialogar a exploração dos 
processos de formação de palavras aos conteúdos significativos do léxico 
para a construção de textos?; ii) qual deve ser o corpus para a exploração 
de conteúdos estruturais e significativos no trabalho com o léxico?

É óbvio que estas questões não foram integralmente respondidas 
ao longo do trabalho pedagógico. Embora não haja respostas definitivas 
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para tratar deste assunto relevante (basta atentar para a quantidade 
de trabalhos sugeridos na área), propõe-se um percurso neste relato de 
experiência. A produtividade lexical pode ser um conteúdo que perpassa 
a noção de domínio discursivo, perpassa as regularidades dispostas no 
eixo paradigmático da língua e contempla, ainda, a noção de motivação/
iconicidade em processos significativos de formação de palavras. Esse 
percurso não deve ser recepcionado como uma receita, mas tão somente 
uma oportunidade de direcionar esforços para a produtividade lexical 
exigida por professores de Língua Portuguesa.

De novo, os domínios discursivos

Muitas são as acusações para o pouco tempo que se tem dado ao 
estudo do léxico na sala de aula da escola básica, mas, geralmente, a 
acusação mais disseminada por especialistas da área do ensino de Língua 
Portuguesa é a de que o professor dedica os seus tempos de aula à análise 
sintática. Sobre essa acusação, há que se destacar a emergência dos 
estudos significativos do léxico:

Como já é possível concluir, o domínio do léxico é vasto e 
complexo e inclui uma série de questões, que, por sua vez, 
têm raízes ou repercussões na morfossintaxe, na semântica, 
nas operações de textualização e de resposta às exigências 
pragmáticas da interação. (ANTUNES, 2012, p. 34).

Mas como abarcar o escopo do léxico no currículo da 1a série do 
ensino médio? Diante deste desafio, é que nos surgiu a oportunidade 
de lançar mão sobre as pesquisas recentes (é verdade, elas já estão em 
Bakhtin desde a metade do século passado) sobre os domínios discursivos.

Dentre algumas atividades que motivaram discussões proveitosas 
sobre o léxico na escola e sua produtividade mediada por domínios 
discursivos – cumpre destacar as atividades desenvolvidas no Colégio 
Pedro II –, está o cotejo de enunciados concretos tais como os que foram 
sugeridos nos exemplos (1) e (2):
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(1) As pedaladas do robinho orgulham o Santos.

(2) Dilma recorre às pedaladas fiscais para desconstruir 
críticas.

Nos dois enunciados concretos, há um item lexical que sugere significados 
distintos, na medida em que emerge de domínios discursivos distintos, a saber: 
em (1), a palavra “pedaladas” implica um jargão do domínio futebolístico/
esportivo, do qual se depreende facilmente a noção de “drible”; em (2), a 
palavra “pedaladas”, somada ao conteúdo de “fiscais”, implica uma atitude 
da presidente diante da crise econômica instaurada no seu segundo mandato. 
Neste último exemplo, há implícito um conteúdo semântico recuperado pelo 
domínio discursivo essencialmente político e econômico.

Qual foi o resultado do cotejo? Obviamente, houve mais facilidade 
de depreensão do significado da palavra “pedaladas” circunscrita ao 
primeiro enunciado. Por quê? As hipóteses de trabalho foram variadas, 
mas uma delas nos chamou a atenção: o fato de os alunos terem pouco 
acesso/contato aos textos jornalísticos construídos sob a égide do domínio 
discursivo econômico pôde ser um pressuposto para a pouca familiaridade 
do segundo emprego da palavra.

Daí surge a emergência dos domínios discursivos. Em linhas gerais, utiliza-
se “a expressão domínio discursivo para designar uma esfera ou instância de 
produção discursiva ou de atividade humana” (MArCUSChI, 2010, p. 24). A 
proposição dos domínios, de certa forma, contribui para a produtividade 
lexical, na medida em que o que se espera do aluno é que ele saiba transitar 
entre esferas comunicativas com um repertório lexical adequado.

Processos ecologicamente corretos no léxico

Estudar a estrutura e o funcionamento das palavras em enunciados 
concretos é um dos objetivos, portanto, do ensino de Língua portuguesa. 
Convergir a noção de estrutura à noção de que as regularidades da língua 
se manifestam nos processos norteadores de formação de palavras 
constitui também um desafio.
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Não obstante o desafio de se trabalhar a estrutura da língua 
manifestada nas palavras, os estudos empreendidos em torno de uma 
norma culta surgida dos ambientes urbanos, têm mostrado que há no 
léxico o ideário de que o paradigma linguístico (lembrando aqui Saussure) 
é a base suficiente/natural para os processos de formação de palavras.

O que se tem demonstrado é o fato de que o léxico é ecologicamente 
correto:

Para garantir a máxima eficiência do sistema, portanto, 
a expansão lexical é efetuada sobretudo pelos processos 
de formação de palavras, que são fórmulas padronizadas 
de construção de novas palavras a partir de material 
já existente no léxico. Por meio desses padrões, 
podemos formar ou captar a estrutura de palavras, e, 
portanto, adquirir palavras que já existiam mas que não 
conhecíamos anteriormente. (BASILIO, 2011, p. 10).

A pergunta geralmente feita aos alunos em sala de aula põe em 
xeque o princípio da economia linguística: será que daríamos conta de 
um repertório lexical que tivesse, por exemplo, dez formas (morfemas) 
distintas para expressar a categoria gramatical de futuro? Algumas destas 
indagações metalinguísticas (elas são necessárias!) podem se materializar 
na sugestão dos paradigmas em (3):

(3) fórmula > formular > reformular > reformulação 
(MONTEIrO, 2002, p. 39).

É óbvio que não se deve levar à sala de aula as dicotomias saussureanas 
de paradigma e sintagma. Talvez, o que deva ser levado, isso sim, é a noção de 
regularidade da língua. Neste sentido, qualquer usuário da língua é capaz de 
mencionar em textos orais e escritos os substantivos e os verbos decorrentes 
de processos de formação de palavras altamente complexos de (3).

Talvez, haja na escola pouco tempo destinado ao monitoramento 
da estrutura regular da língua. Este monitoramento implicaria um uso 
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consciente daquilo que está disponível nesta língua. há regularidade no 
léxico, no sentido de que o próprio usuário rechaça certos usos e adota 
outros. Basta relembrar toda a discussão em torno da forma “imexível”. 
Não dá para entrar nesta discussão...

Uma pitada de motivação

Talvez não haja espaço para se falar de arbitrariedade na escola. 
É um tópico que revela muitos pontos divergentes para linguistas 
contemporâneos (quiçá para adolescentes de 16 anos). Embora a 
arbitrariedade seja conteúdo dos primeiros períodos dos currículos de 
Letras, talvez um item correlato – a motivação – seja uma ferramenta 
produtiva para o estudo do léxico, daí o nosso título “No léxico nada se 
cria, nada se perde...”. Pesquisas recentes têm demonstrado que o léxico 
pode ser fonte de produção de palavras menos arbitrárias:

Tradicionalmente, as palavras nas quais há uma 
arbitrariedade relativa são caracterizadas como casos de 
motivação. Podemos definir motivação como a relação 
de necessidade estabelecida entre uma palavra e seu 
sentido ou, aproveitando a própria estrutura do termo, 
como um fenômeno característico de determinadas 
palavras que refletem um motivo para assumirem uma 
forma em vez de outra. (MArTELOTTA, 2012, p. 75).

A interface forma x significado passa a ser relevante para o estudo do 
léxico, na medida em que algumas palavras abarcam conteúdos metafóricos 
e metonímicos, motivacionais, portanto, para a sua existência estrutural. 
Segundo estas pesquisas, existe motivação fonética (a produção de 
onomatopeias “miar”, “cochichar”), morfológica (na palavra “leiteiro”, o 
sufixo indica profissão) e semântica (os itens metafóricos e metonímicos “pé 
de cabra” e “pé de pato”), como se pode observar em Martelotta (2012).

De modo geral, a interface forma x significado, antes de mais nada, 
deve ser uma ferramenta de significação apresentada ao aluno, para que 
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haja vínculo entre as formas da língua e os seus respectivos significados. 
Vale ressaltar que um trabalho produtivo entre léxico e motivação 
linguística pode ser operado com vistas à adoção de uma disciplina aliada 
do ensino de Língua Portuguesa: a estilística.

Como se verá a seguir, a estilística põe em xeque a produção de 
alguns registros da língua, na medida em que os textos podem transitar 
entre registros estritamente referenciais e registros expressivos. O 
monitoramento dos registros mostrará, portanto, como o léxico se 
manifesta por meio das escolhas do usuário da língua. O que está em 
jogo novamente é o domínio do monitoramento favorecido também pela 
motivação e intencionalidade discursiva.

O que se tem feito

A seguir, demonstra-se, por meio de quatro trechos de artigos de 
opinião publicados no jornal o globo, a chamada “produtividade lexical” 
(VALENTE, 2011, p. 43-58), o que significa dizer que a proposta deste 
trabalho não é única e segue uma esteira teórico-reflexiva em torno do 
trabalho com o léxico. Os exemplos, em linhas gerais, ensejam uma breve 
análise sobre a produtividade neológica e polissêmica envolta à sufixação e 
à composição. Os exemplos são seguidos de questões concisas, trabalhadas 
em duas turmas de 1a série do ensino médio do Colégio Pedro II:

[I)] hoje, o governo afirma que o “petrolão” é um 
golpe; assim como denuncia a oposição por querer 
provocar instabilidade político-financeira. Mas se o 
“petrolão” é uma farsa, se nunca houve propinas, de 
onde vêm os bilhões de dólares que o Poder Judiciário 
vem recuperando dos acusados? E quem provoca 
instabilidade, se é o próprio governo que apresenta um 
orçamento deficitário, propõe um ajuste fiscal tenebroso 
para o trabalhador, anuncia o crescimento da inflação e 
do desemprego, além de outras desgraças? (DIEGUES, 
2015, grifos nossos).
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A palavra “petrolão” surgiu recentemente, no cenário político 
brasileiro, para designar o processo de investigação da corrupção na 
Petrobras. Uma outra palavra é acionada pelo nosso conhecimento de 
mundo quando estamos diante de “petrolão”. Que palavra é essa? Como 
se dá o processo de formação de ambas?

[II)] O quebra-cabeça do impedimento

[...]

retirar um presidente eleito da Presidência da república 
é o ato mais grave do regime democrático. Por isto, 
a Constituição cria uma série de obstáculos até que se 
chegue à decisão definitiva. Prudência constitucional.

Se a decisão vier através do Tribunal Superior Eleitoral, 
chama-se cassação. Pressupõe a comprovação de ato 
eleitoral considerado ilegal pelo tribunal e diretamente 
relacionado à chapa vitoriosa. Como, por exemplo, abuso 
do poder econômico. (FALCÃO, 2015, grifo nosso).

Um quebra-cabeça, geralmente, é um jogo que exige certa dificuldade 
na organização de suas peças. No título do texto de Joaquim Falcão, esta 
palavra composta adquire um significado diferente do seu significado 
elementar, ou seja, de mero jogo lúdico. Qual é o significado que o 
composto assume? Existe uma palavra, no primeiro parágrafo, que está 
no mesmo campo semântico que quebra-cabeça. Que palavra é esta?

Estes trechos e estas questões por si só trazem muitos itens passíveis 
de exploração. Fiquemos com a produtividade da sufixação, incidente no 
trecho I, e com a produtividade da composição, exposta no trecho II.

A palavra “petrolão” é um neologismo porque ainda não está registrada 
em dicionários de Língua Portuguesa (cf. hOUAISS, 2010). O seu processo 
de formação é relativamente simplório, na medida em que foram uma base 
(petrol-) e o sufixo (-ão) os responsáveis pela formação neológica.
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O que não é nada simplório é o exercício necessário para a 
interpretação neológica/motivada. No cenário político brasileiro, já houve 
a produção de uma palavra com as mesmas peculiaridades estruturais de 
“petrolão”, a saber: “mensalão”. Para chegar ao significado de “petrolão”, 
há a necessidade de um exercício acerca de conhecimento de mundo (daí 
a necessidade dos domínios discursivos) e de conhecimento linguístico, na 
medida em que os sentidos são recuperados/partilhados por um sufixo. 
Por conseguinte, os dois itens lexicais “petrolão” e “mensalão” acionam 
um conteúdo semântico em torno de um único fator: a corrupção operada 
nos mandatos do PT.

De modo diferenciado, mas não menos complexo, surge o composto 
“quebra-cabeça” no trecho II. Como é de conhecimento de professores de 
Língua portuguesa e de especialistas em lexicologia, a palavra forma-se 
por meio da justaposição de duas bases, diferenciado-se, portanto, dos 
processos prototípicos de derivação.

A incidência de “quebra-cabeça” no título do artigo de opinião 
confirma todo o percurso necessário para conseguir o impeachment 
(palavra que circula atualmente na mídia). Neste sentido, o significado 
básico de “quebra-cabeça” – dificuldade na articulação das peças – é 
deslizado no emprego da palavra composta no artigo de opinião. Mais 
uma vez pode-se mencionar a eficácia da transição de um elemento lexical 
de um domínio discursivo a outro, da passagem de mero jogo lúdico à 
articulação política.

Os processos motivacionais também se manifestam nos exemplos III 
e IV:

[III)] Deve-se temer temer?

[...]

Sem um acordo entre os mandachuvas da casta, nada 
feito, Dilma continua. É preciso que eles se unam em 
torno do político a substituí-la, claro. Mas o vital é que 
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concordem com o que o novo chefe fará nos meses 
pós-presidenta. Apesar dos conchavos agoniados e do 
apodrecimento da economia, tal acordo não existe, ainda 
que dois nomes estejam no páreo, Aécio Neves e Michel 
Temer. (CONTI, 2015, grifos nossos).

Muitos compostos são formados por meio de associações metafóricas 
e metonímicas (exemplos: beija-flor, girassol, pé de moleque, ganha-pão). 
No composto “mandachuvas”, ocorre um processo metafórico, em que 
uma palavra pode se aproximar de um significado similar ao de outra 
palavra. Substitua o composto de modo que o enunciado mantenha sua 
carga semântica inicial.

[IV)] Outra dificuldade para brasilianistas que virão será 
como diferenciar os escândalos de corrupção, que eram 
tantos. Por que haveria escândalos que davam manchetes 
e escândalos que só saíam nas páginas internas dos 
jornais, quando saíam? (VErISSIMO, 2015, grifo nosso).

Os sufixos são morfemas que carregam valores significativos bastante 
relevantes para os processos de formação de palavras. O que o sufixo –
ista acrescenta de significativo à palavra recém-formada? Qual a diferença 
deste sufixo para o –eiro de “brasileiro”?

Ainda em torno do cenário da política nacional, os trechos de artigos 
de opinião de III e de IV apresentam itens lexicais que foram explorados 
nos exercícios sugeridos no Colégio Pedro II, nas turmas de 1a série do 
ensino médio. O título do exemplo III deu-nos a oportunidade de pontuar 
a existência da homonímia perfeita na estrutura e no funcionamento do 
português: a dualidade “temer” (verbo) versus “Temer” (substantivo), 
além de constituir uma excelente oportunidade de mencionar a existência 
da homonímia perfeita na língua, ensejou o debate sobre os efeitos 
expressivos da motivação em artigos de opinião e nos textos diariamente 
publicados em mídias como o jornal.
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O composto “mandachuvas”, organizado estruturalmente a partir 
da justaposição de um verbo e de um substantivo, deve ser interpretado, 
igualmente, como um processo motivacional no léxico. No contexto em que 
se encontra, o composto refere-se a todo o processo de articulação política 
para o pedido de cassação do segundo mandato de Dilma. Os “mandachuvas” 
seriam, portanto, os políticos da oposição e o próprio Eduardo Cunha, que 
articulariam forças em prol do processo de cassação. Os “mandachuvas” 
seriam os poderosos de Brasília que estão nos partidos da oposição.

O trecho do artigo de opinião representado em IV é assinado por 
Verissimo, um cronista e articulista de peso do atual cenário político 
vivenciado no país. Trata-se, grosso modo, de um texto que projeta 
o estudo futuro do governo PT (para a oposição, uma das ditaduras 
populistas com governos duradouros na América Latina). No artigo, 
Verissimo vale-se do neologismo “brasilianistas” para se referir aos 
estudiosos/especialistas deste período histórico de corrupção na história 
do Brasil. Os “brasilianistas” seriam de certa forma os estudiosos com 
uma especialidade que lhes custaria cara, na medida em que não haveria 
possibilidade de articular as peças do cenário político com facilidade.

As breves análises ratificam a possibilidade de se explorar em sala 
de aula a produtividade neológica e polissêmica das palavras. Um fator 
implicado nesta exploração, sem sombra de dúvida, circunscreve o 
aparato dos domínios discursos e da motivação para o resgate de sentidos 
veiculados pelas palavras.

Considerações finais

Do trabalho com o léxico no ensino médio ficam algumas lições: i) 
os artigos de opinião e, de modo geral, as mídias estão permeados de 
itens lexicais que favorecem a atividade de descrição e de funcionamento 
da Língua Portuguesa; ii) o léxico “exuma” estrutura e expressividade na 
língua (cf. MArTINS, 2012, p. 145-150), atendendo a fatores intencionais 
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e motivacionais; iii) a gramática da Língua Portuguesa (observe-se que 
não se mencionou gramática descritiva, gramática normativa, gramática 
funcional etc.) pode ser pretexto para ensinar texto.

A motivação/iconicidade constitui uma ferramenta relevante nos 
estudos linguísticos pós-saussureanos para o estudo do signo. refletir os 
processos motivacionais no léxico incidente em artigos de opinião constitui 
a meta da semiótica que observa o texto como uma rede linguístico-
ideológica e, de igual modo, constitui a meta de profissionais da linguagem 
que lidam com o ensino de Língua Portuguesa. O grande desafio atual desses 
profissionais é tornar palatável à escola básica as teorias empreendidas em 
semiótica. há muito o que fazer, mas já há conquistas.
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VÓS, TU E O SENHOR: AS FORMAS DE TRATAMENTO NO 
DISCURSO RELIGIOSO CATÓLICO

Francis de Melo Valladares (UFRJ)

Introdução

Pressupondo-se que há regras variáveis (WEINrEICh; LABOV; hErZOG, 
2006 [1968]) influenciando os sistemas linguísticos, não se pode negar que o 
português brasileiro (PB) comporta variação, sendo as formas pronominais 
ambientes favoráveis a tal observação. Embora as gramáticas tradicionais 
apresentem formas singulares para a expressão de valores na língua, é notória 
a distância existente entre as descrições por elas feitas e a fala vernacular 
(não monitorada). Além das expressões espontâneas do Português, sabe-se 
que, em alguns contextos específicos, é possível observar usos particulares 
das formas alternantes, usos justificados sobretudo como traços identitários 
de um grupo específico, o que pode configurar uma espécie de tradição 
discursiva (cf. ECKErT, 2012; KABATEK, 2006).

Desse modo, o presente artigo destina-se a investigar a expressão 
das formas pronominais e verbais de segunda pessoa dirigidas a Deus 
no discurso religioso católico. Para tanto, serão considerados dados 
referentes à função sujeito, a fim de averiguar se há alternância dos 
paradigmas P2 (tu), P3 (o Senhor) e P5 (vós) nos mesmos enunciados. 
Como fonte de obtenção de dados, utilizou-se o gênero textual preces/
orações, feitas espontaneamente por fiéis católicos durante um pedido ou 
agradecimento a Deus.

Breve exposição sobre expressão de segunda pessoa no PB

As formas de se referir a uma segunda pessoa discursiva sofreram 
forte processo de mudança linguística no português do Brasil (PB). 
historicamente, o PB herdou duas formas de tratamento de segunda 
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pessoa do sistema linguístico latino: o tu (forma menos formal) e o vós 
(plano da cortesia). Contudo, ao longo dos anos, a expressão de segunda 
pessoa discursiva reorganizou-se, a partir da difusão do uso das formas 
nominais. Uma dessas formas nominais, a que se relaciona ao tema do 
presente artigo, foi Vossa Mercê1, forma de tratamento que deu origem às 
formas você e cê.

Foi somente durante os séculos XVIII e XIX que as formas você e tu2 
começam a concorrer em relações íntimas de proximidade, em que “o uso 
majoritário de tu – forma recorrente no século XIX – só será suplantado 
por você por volta dos anos 20-30 do século XX” (LOPES, 2008, p. 3).

Tendo em consideração o PB atual, nota-se que a expressão de segunda 
pessoa é bastante complexa. Algumas formas de tratamento existentes 
no PB para se referir ao interlocutor são tu, você, o senhor, a senhora, o 
doutor, a doutora, além das formas de referência Vossa Excelência, Vossa 
majestade, entre outras.

Conforme o quadro a seguir exemplifica, as gramáticas tradicionais 
brasileiras atuais costumam exibir um quadro dicotômico das formas 
pronominais de segunda pessoa (tu e vós). Elas mencionam, ainda, a 
existência de formas de tratamento para se dirigir à segunda pessoa 
discursiva, que, embora possuam morfologia verbal de terceira pessoa, 
equivalem a verdadeiros pronomes pessoais, como as formas você(s) 
e o senhor(a) (cf. CUNhA; CINTrA, 2001). O uso restrito das formas do 
paradigma vós restringe-se a um comentário breve na gramática de 
Cunha e Cintra (2001), em que os autores afirmam que o vós praticamente 
desapareceu da linguagem corrente do Brasil e de Portugal, sendo esta 

1 De maneira especial, o Vossa Mercê se modificou semanticamente, passando a 
ter a interpretação semântico-discursiva de segunda pessoa do discurso. Ademais, essa 
forma de tratamento sofreu uma simplificação fonética, resultando na forma você ou cê 
(em determinadas posições sintáticas) usadas atualmente.
2 Segundo Lopes (2008, p. 3), “[n]o último quartel do século XX, no entanto, há um 
retorno do pronome tu à fala carioca sem a marca flexional de segunda pessoa”.
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a forma normal com que os fiéis católicos portugueses e brasileiros se 
dirigiam a Deus (cf. CUNhA; CINTrA, 2001, p. 299).

Pronomes pessoais oblíquos  
não reflexivos

Pronome 
pessoal do  
caso reto

Átonos Tônicos
Pronomes 

possessivos

Singular Tu Te Ti, contigo Teu, tua

Plural Vós Vos Vós, convosco Vosso, vossa
Quadro 1 – Quadro pronominal presente nas gramáticas tradicionais

Na realidade, as gramáticas que apresentam esse quadro pronominal 
apenas contêm uma descrição modelar para a escrita literária, com 
propósitos assumidamente normativos. Ainda que diversos estudos 
evidenciem a variação existente entre tu e você, os compêndios 
gramaticais e as GTs não costumam mencionar (muito menos incluir) 
as formas tidas como inovadoras. Desse modo, a forma você, bastante 
recorrente na fala vernacular atual, não integra efetivamente os quadros 
pronominais das gramáticas tradicionais. Portanto, as descrições dessas 
gramáticas não retratam, nem objetivam representar de forma fidedigna 
a configuração do sistema pronominal do PB na sincronia a que se 
referem. Faz-se necessário, portanto, examinar o comportamento das 
referidas formas por meio da revisão bibliográfica de diversos estudos 
linguísticos que tratam deste tema, para averiguar o uso vernacular da 
segunda pessoa no PB.

Investigações recentes sobre PB apontam que as formas de tratamento 
de segunda pessoa mais usuais na atualidade são as formas tu e você3 para 

3 A forma de tratamento pronominal você foi inserida no sistema pronominal do 
PB em dois pontos diferentes: primeiro competiu com a forma tu pela expressão formal de 
segunda pessoa e depois substituiu a forma pronominal vós, na segunda pessoa do plural 
(cf. FArACO, 1996).
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o singular, e a forma vocês4 para o plural. Cabe ressaltar que muitos estudos 
afirmam que a variante tu é bastante produtiva com a morfologia verbal de 
terceira pessoa, ou seja, sem sua concordância canônica (cf. MAIA, 2010; 
LOPES et al, 2009). Desse modo, não há uma relação biunívoca entre a 
semântica pronominal e a flexão verbal, cabendo ao pronome identificar a 
quem se refere o discurso. Ademais, deve-se salientar que a entrada da forma 
de tratamento você no PB causou assimetria no sistema pronominal, uma vez 
que existem duas formas concorrendo pela expressão de segunda pessoa.

A depender do grau de formalidade e distância em relação ao 
interlocutor, registram-se, ainda, as variantes o senhor e a senhora, 
correspondendo a formas destinadas a um tratamento mais cerimonioso, 
de maior formalidade e maior distanciamento social, como bem afirma o 
estudo de Silva (2010). 

No que diz respeito à fala vernacular dos cariocas, Lopes et al (2009) 
averiguaram a produtividade das formas tu e você entre ambulantes cariocas 
de três faixas etárias. Os resultados indicaram a predominância da forma tu 
sem a morfologia verbal de segunda pessoa (sem concordância canônica). 
Quanto ao preenchimento do sujeito, tanto você, quanto o tu compõem 
expressões do sujeito pleno, em comparação aos não preenchidos. Nas 
três faixas etárias consideradas, as mulheres utilizaram mais a forma você, 
possivelmente por ser mais neutra e menos estigmatizada, enquanto os 
informantes de sexo masculino preferiram a forma tu (uso categórico). Os 
resultados desse estudo corroboram a ideia de que as mulheres tenderiam 
a um comportamento mais conservador por utilizar menos a variante não-
padrão (tu sem concordância), enquanto os homens preferem o uso de tu 
em atos diretivos de maior proximidade. 

4 Diferentemente do que muitas gramáticas costumam apresentar em seus 
quadros pronominais, a fala não monitorada apresenta a forma pronominal vocês para 
indicar o plural de segunda pessoa discursiva. Atualmente, o pronome vós está restrito a 
textos arcaizantes e ao discurso religioso.
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Objetivando-se tratar sobre as formas pronominais de segunda pessoa 
na fala urbana carioca, Maia (2010) também verificou a expressão da 
forma tu na posição de sujeito. Os resultados encontrados demonstraram 
que as formas mais produtivas foram você e sujeito nulo. De modo geral, 
a forma tu sem a concordância canônica foi usual em informantes do sexo 
masculino, enquanto a forma você se revelou mais produtiva nas falas das 
informantes do sexo feminino. Por fim, a autora considerou que a forma 
variante tu é “forma de tratamento em situações de informalidade na fala 
urbana carioca” (MAIA, 2012, p. 13).

Silva (2010) investiga os fatores socioculturais envolvidos na escolha 
das formas de tratamento o senhor e a senhora, visando salientar os 
contextos em que elas são utilizadas. Os resultados obtidos indicam que 
tais formas estão associadas aos diversos tipos de relações interpessoais 
existentes na sociedade atual e são favorecidas (i) em contextos com 
hierarquia social extremamente marcada (autoridade), (ii) considerável 
distância etária e (iii) situações de grande formalidade. Portanto, as formas 
o senhor e a senhora indicam tratamento mais respeitoso.

Com base nessas considerações sobre a expressão de segunda pessoa 
no PB, seria pertinente verificar se tais índices são produtivos também em 
produções espontâneas do discurso religioso católico, no caso endereçado 
a Deus. Por essa razão, este estudo procura investigar quais são e como 
se comportam as formas de expressão de segunda pessoa utilizadas nesse 
contexto. Os pressupostos a seguir auxiliaram na compreensão da variação 
que incide sobre o fenômeno. 

Referencial teórico

Com a intenção de investigar o emprego das formas de tratamento 
no discurso religioso, alguns quadros teórico-metodológicos revelaram-se 
extremamente importantes: (i) Sociolinguística de orientação laboviana de 
Weinreich, Labov e herzog (2006 [1968]), (ii) conceito de Tradição Discursiva 
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segundo Kabatek (2006), (iii) proposta de Comunidade de Prática de Eckert 
(2012), e (iv) Teoria do Poder e Solidariedade de Brown e Gilman (1960).

Na Sociolinguística, pressupõe-se que a língua é inerentemente 
variável (heterogênea). É uma corrente teórico-metodológica que 
investiga a correlação entre os fenômenos linguísticos variáveis e os 
fatores sociais. Nesse sentido, assume-se o princípio da heterogeneidade 
ordenada: apesar de a língua ser variável, nem toda mudança é possível, 
ocorrendo sob certo limite e permitindo manter o sistema estruturado. 
Por ser contextualizada com regularidade, pode-se dizer que a variação é 
passível de ser estudada e descrita.

Tradicionalmente, as formas pronominais e verbais do paradigma vós 
seriam as formas através das quais os fiéis se dirigem a Deus. Entretanto, 
é comum ouvir em preces espontâneas formas variantes nesse mesmo 
contexto – como tu e o senhor –, havendo, então, no discurso religioso, 
formas alternantes nesse mesmo contexto. Para situar a expressão variável 
da segunda pessoa discursiva em meio às tendências do PB como um todo, 
julga-se relevante, também, examinar o discurso cerimonioso católico à luz 
do conceito de Tradição discursiva, tal como proposto por Kabatek (2006). 

Em linhas gerais, o conceito de tradição discursiva trata da repetição 
de “uma maneira particular de escrever ou falar que adquire valor de 
signo próprio” (KABATEK, 2006). Em outras palavras, determinados textos 
compartilham e perpetuam, ao longo do tempo, certos dizeres específicos 
que são denominados tradições discursivas (TD). Essas TDs repetem-se5, 
de tal maneira que podem ser vistas como um discurso identificador de 
um dado grupo.

Dessa maneira, o emprego das formas do paradigma vós no discurso 
religioso católico pode ser considerado um exemplo de tradição discursiva. 
O uso de tais formas, embora não constitua uma característica do PB 

5 Deve-se ressaltar que a TD implica repetição, mas nem toda repetição constitui 
uma TD.
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vernacular, não sendo mais produtivas na fala não monitorada, constitui 
uma marca identitária do discurso religioso, nessa comunidade de prática. 

O termo comunidade de prática6 refere-se a uma construção social, 
em que um agrupamento de indivíduos se reúne em prol de uma prática 
social. Trata-se de indivíduos que – por meio do compartilhamento de 
crenças, interesses, conhecimentos e perspectivas em comum – interagem 
entre si a fim de desenvolverem e aprimorarem esses conhecimentos. 
O indivíduo possui sua identidade constituída pela multiplicidade dessa 
participação, sendo ele mesmo articulador de inúmeras formas de 
participação em diferentes comunidades de práticas. Analisar a expressão 
linguística inserida em uma comunidade de prática permite observar o 
comportamento linguístico variante em relação às comunidades. Assim, o 
que pode ser de prestígio para um grupo, pode não ser para outro.

Por todo o exposto, é pertinente observar o repertório linguístico 
adotado e compartilhado na comunidade religiosa católica, porque 
implica o emprego de discursos próprios, recursos linguísticos específicos, 
terminologias especializadas, inerentes à comunidade religiosa e resultados 
de uma negociação interna. 

Por fim, a Teoria do Poder e Solidariedade (BrOWN; GILMAN, 1960) 
também colabora para a compreensão do fenômeno estudado, na medida 
em que propõe que a escolha das formas de tratamentos utilizadas para se 
referir ao interlocutor pode delimitar as hierarquias sociais existentes em uma 
sociedade. Assim, observar o emprego das formas de tratamento permite 
depreender como a sociedade está estruturalmente organizada. Segundo 
tal perspectiva, o emprego das formas de tratamento estaria associado às 
relações, podendo ser de poder (marcadas por diferença hierárquica) ou de 
solidariedade (entre membros de um mesmo grupo social)7. 

6 Segundo Freitag (2014), pode-se considerar uma comunidade de prática grupos 
que envolvam amigos de uma escola, colegas de trabalho, companheiros de brincadeiras em 
uma vizinhança, membros de uma família nuclear, participantes de uma igreja, entre outros.
7 Brown e Gilman (1960) afirmam que a relação de poder não seria recíproca 
entre os falantes, que se comportam de modos diferentes na hierarquia social, enquanto 
as relações de solidariedade seriam recíprocas e simétricas entre pessoas que possuem 
comportamentos sociais similares (cf. BrOWN; GILMAN, 1960, p. 258)
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No que diz respeito ao discurso religioso, haveria uma forte tendência 
a legitimar as noções de poder e solidariedade. Se, por um lado, se imagina 
que na relação entre membros de uma mesma igreja se estabeleça 
solidariedade, por outro, quando um fiel se dirige a Deus em uma prece, 
espera-se haver uma relação de poder, uma vez que, no cenário religioso, 
Deus representa o ser todo poderoso. Portanto, em se tratando de uma 
entidade que exige um tratamento cerimonioso, se esperaria que o fiel se 
referisse a Deus pela forma vós, mantendo os resquícios semânticos de 
respeito do latim.

Delimitação do corpus e procedimentos metodológicos

Com o objetivo de mapear o emprego das formas pronominais e 
verbais de segunda pessoa dirigidas a Deus no discurso religioso católico, 
o estudo apresenta como fonte de dados preces da modalidade fala 
espontânea. Justifica-se a escolha dessa modalidade pela consensual 
ideia de que a fala conta com menor planejamento e revela as tendências 
naturais de certa comunidade/variedade. 

Procede-se, então, à análise do fenômeno nas preces espontâneas 
religiosas. Dada as enormes dificuldades da constituição de um corpus 
religioso espontâneo, foi inevitável trabalhar, nesse primeiro momento 
de investigação, com certa diversidade no perfil dos informantes. As 33 
preces que compõem o corpus religioso espontâneo8 foram coletadas de 
fiéis católicos participantes do grupo intitulado “Círculo Bíblico”, em um 
momento de contato com Deus. Esse Círculo Bíblico ocorre às quartas-feiras, 
iniciando-se com leitura e reflexão de um texto bíblico pré-selecionado, 
seguido de um momento de oração, permitindo aos fiéis dirigir-se a Deus 
através de uma prece de agradecimento ou pedido. É importante ressaltar 
que todos os fiéis são nascidos no estado do rio de Janeiro e pertencentes 
a uma mesma Paróquia na Baixada Fluminense. Os 13 informantes que 

8 Em virtude das dificuldades de obtenção de orações produzidas de forma 
espontânea, não foi possível compor uma amostra estratificada.
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compuseram o corpus desta pesquisa são pertencentes à faixa C (56 anos 
em diante) e apenas 4 deles são do sexo masculino.

Após a constituição da amostra, os procedimentos metodológicos 
aplicados seguiram os preceitos da Sociolinguística de orientação laboviana. 
Em primeiro lugar, foram coletados os dados referentes a segunda pessoa 
discursiva. Inicialmente foram consideradas formas de tratamento nas 
funções sintáticas sujeito, complemento e adjunto possessivo. Tais dados 
foram transcritos e codificados consoante às variáveis analisadas. Em 
segundo, analisaram-se quantitativamente os dados com o auxílio do 
pacote de programas GoldvarbX9, verificando-se, então, a distribuição 
geral das ocorrências por forma variante/função10. Por fim, houve a análise 
dos resultados advindos dos passos acima citados.

Embora, a princípio, o corpus religioso contenha dados de três 
funções sintáticas, é pertinente ressaltar que este estudo optou por 
apresentar apenas dados referentes à função sintática sujeito, a fim de 
analisar quantitativamente e qualitativamente o resultado proveniente de 
tal função sintática. 

Análise de dados

Os resultados provenientes do corpus religioso analisado indicam a 
ocorrência de formas pronominais e verbais de paradigmas distintos nas 
preces religiosas espontâneas. As formas de segunda pessoa discursiva 
dirigidas a Deus encontradas foram as dos paradigmas tu (P2), o senhor 
(P3) e vós (P5). Deve-se ressaltar que a forma de tratamento o Senhor 
integra o paradigma formal de P3, mas representa uma das formas de 
tratamento empregadas para se referir a uma segunda pessoa discursiva 

9 Conjunto de programas computacionais que permitem uma análise multivariada 
dos dados, auxiliando o pesquisador a confirmar ou não suas hipóteses iniciais, baseando-
se em pesos relativos e índices estatísticos que permitem apontar as tendências de 
realização da forma estudada em favor do (des)favorecimento de cada contexto linguístico 
ou extralinguístico.
10 
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(neste estudo, Deus). O gráfico a seguir exibe de maneira panorâmica o 
percentual dos paradigmas utilizados nas preces espontâneas.
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Gráfico 1 – Formas de 2a pessoa discursiva em preces

Com base no gráfico acima, os dados obtidos em preces espontâneas 
do Círculo Bíblico sugerem a alternância entre os três paradigmas analisados, 
apresentando a seguinte ordem de preferência P3 (58%), P2 (36%) e P5 
(6%). Como anteriormente mencionado, este estudo apresenta dados de 
segunda pessoa referentes às funções sintáticas sujeito, complemento e 
adjunto possessivo. O exemplo a seguir ilustra a ocorrência das formas de 
tais paradigmas em diferentes funções sintáticas. Dessa forma, a forma o 
Senhor pertencente ao paradigma P3 (mais produtivo), a forma pronominal 
te referente ao paradigma P2 e a forma pronominal vosso ao paradigma P511.

(1) [...] que eles possam ser restaurados pela dignidade de quando 
o Senhor os criou... de quando o Senhor deu o sopro da vida e 
que todos os remédios dos médicos... que todos os tratamentos 
que os médicos passarem para eles possam ser eficaz que possa 
ajudá-los a alcançar a cura... Tudo isso nós te pedimos Senhor 
em nome do vosso filho Jesus Cristo nosso senhor e salvador... 
Amém. (CÍrCULO BÍBLICO, informante 5h, informação verbal).

11 Embora houvesse a ocorrência de formas pronominais de segunda pessoa em 
referência a Deus em outras funções sintáticas (complemento e adjunto possessivo), este 
estudo analisará apenas os dados referentes à posição de sujeito. 
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Dada a alternância entre as formas dos paradigmas P2, P3 e P5 em 
preces espontâneas do discurso religioso católico, é relevante averiguar 
o comportamento de cada variável na função sintática sujeito, a fim de 
analisar até que ponto tal função sintática pode determinar o emprego das 
formas pronominais e verbais de segunda pessoa discursivas registradas 
nesse estudo.

O emprego da segunda pessoa discursiva no discurso religioso católico 
na função sintática sujeito revelou que as modalidades divergiram quanto 
às formas pronominais e verbais de referência a Deus. Assim, como 
anteriormente mencionado, a fala espontânea apresentou alternância 
entre as formas nos mesmos enunciados. A tabela a seguir demonstra 
os percentuais de cada variante nas preces espontâneas, evidenciando o 
percentual referente à explicitação ou não do sujeito:

Explícito Implícito

P2
7,7%

4/52

3,9%

2/52

P3
65,4%

34/52

19,2%

10/52

P5 - 
3,9%

2/52

Tabela 1 – Distribuição dos dados de 2a pessoa discursiva consoante à 
expressão do sujeito

De modo geral, os resultados obtidos a partir dos dados da fala 
espontânea sugerem maior produtividade da forma o Senhor em referência 
a Deus, diferentemente do que dizem as gramáticas tradicionais que 
afirmam que as formas do paradigma vós são, tradicionalmente, as formas 
usadas para se dirigir a Deus. O emprego de o Senhor em referência a 
Deus – por apresentar forma de terceira, mas se referir a segunda pessoa 
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discursiva – realiza-se de forma plena e, na maioria dos dados, seguido por 
verbos no modo subjuntivo – principalmente por perífrases verbais com 
poder + infinitivo –, como demonstra o exemplo (4). 

(2) eu só tenho a agradecer... te louvar, por tudo.... eu te amo 
e: obrigada também por essa oportunidade que a minha 
irmãzinha me deu aqui agora de abrir meu coração para ti 
meu pai... porque o senhor é tudo na minha vida, não sou 
nada sem o teu amor... sem a tua misericórdia... (CÍrCULO 
BÍBLICO, informação verbal).

Embora a forma o Senhor represente a forma típica pela qual os fiéis 
do Circulo Bíblico se referiram a Deus nas preces religiosas, os dados 
encontrados revelaram alternância e o registro dos outros dois paradigmas: 
tu (P2) e vós (P5), este último ocorrendo apenas de forma implícita. 

(3) [...] que nós possamos aprender e a por em prática cada vez 
mais senhor a partilha que não fique só na palavra... mas que 
fique também em nossos atos e atitudes a partilhar tudo o que tu 
nos destes... porque tudo o que nós temos tudo que partilhamos 
provém de ti [...] (CÍrCULO BÍBLICO, informação verbal).

 (4) Senhor nosso Deus reunidos (querendo) escutar sua 
palavra... ajudai-nos a nos tornar firmes na fé na esperança 
na caridade [...] (CÍrCULO BÍBLICO, informação verbal).

Portanto, quanto à expressão de segunda pessoa para se referir a Deus, 
a função sintática sujeito aponta que as preces espontâneas apresentam 
alternância entre as formas dos três paradigmas, tendo como a forma 
preferencial o Senhor (de forma plena), seguida de verbos no modo subjuntivo.

A observação dos dados à luz dos aspectos teórico-metodológicos 
considerados neste estudo permite propor explicações, ainda que 
primárias, sobre a existência de formas alternantes de segunda pessoa 
dirigidas a Deus. 
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Embora estudos científicos atestem o desaparecimento das formas 
referentes ao paradigma vós na fala vernacular do PB, é pertinente ressaltar 
o registro de tal paradigma nas preces religiosas espontâneas, evidenciando 
que as mesmas se perpetuam pelo discurso religioso católico (embora não 
sejam as únicas). Portanto, os produtivos exemplos apresentados neste 
estudo sinalizam a existência de uma tradição discursiva religiosa.

A Teoria do Poder e Solidariedade se manifesta na escolha das formas de 
tratamento para se dirigir a Deus. Trata-se de um tratamento evidentemente 
cerimonioso e conservado pela tradição discursiva presente no discurso 
religioso, comprovando-se na relação de poder que se estabelece entre os 
fiéis e Deus. A fala espontânea religiosa atenua discursivamente a distância 
existente entre os fiéis e Deus, em que se garante a submissão pelo uso 
prioritário da forma o Senhor, que é utilizada também em outras situações 
discursivas não religiosas. Desse modo, existe a tendência à alternância entre 
as formas de tratamento endereçadas a Deus, com menor produtividade 
das formas do paradigma P5 nas preces espontâneas.

A posição de sujeito, portanto, efetiva a relação de poder. Desse modo, 
a fala espontânea religiosa apresenta a forma o Senhor para se dirigir a 
Deus, em contextos de evidente hierarquia social, substituindo o arcaico 
vós, que também serve a essa função embora com baixa frequência. Nas 
preces espontâneas, então, o Senhor é a forma que legitima a relação de 
poder existente.

Por não se tratar de uma amostra estratificada (com informantes de 
diversificados perfis sociolinguísticos), as variáveis extralinguísticas sexo/
gênero e faixa etária não apresentou resultado que favorecesse o emprego 
de uma ou outra variante nas preces da fala espontânea.

Ao empregar formas não usuais do PB vernacular – verbo de P5, verbo 
de P2 –, os resultados da análise das preces religiosas católicas opõem-
se às tendências apontadas pelos estudos científicos da fala carioca não 
monitorada. Entretanto, de outra perspectiva, tais resultados confirmam 
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a falta de produtividade das formas do paradigma tu em atos diretivos de 
menor proximidade, comprovando a tendência atual do uso do tu em atos 
diretivos de maior proximidade no estado do rio de Janeiro, conforme 
apontou Lopes et al (2009).

Considerações finais

Em linhas gerais, a primeira conclusão a que se pode chegar é que as 
preces espontâneas apresentam padrões de uso distintos dos praticados 
na fala vernacular brasileira para se dirigir a Deus. No tocante às preces 
espontâneas, ainda que haja pequeno número de dados, observa-se que 
as formas mais produtivas na amostra em geral foram as do paradigma P3 
e P2, sendo as do paradigma P3 altamente registradas na posição sujeito 
– realizando-se pela forma plena o Senhor e seguida principalmente por 
verbo no modo subjuntivo.

Diferentemente do quadro pronominal proposto pela GT – 
tradicionalmente dicotômico (tu e vós) –, os resultados obtidos nesta 
pesquisa atestaram haver alternância das formas pronominais e verbais 
dos paradigmas P2, P3 e P5 em referência a segunda pessoa (Deus) nas 
preces da fala espontânea do discurso religioso. 

Com relação ao anteriormente visto em estudos científicos atuais 
sobre a segunda pessoa discursiva na fala vernacular do estado do 
rio de Janeiro, os dados referentes às preces do discurso religioso se 
comportam de maneira distinta. há, no discurso religioso, usos de formas 
pronominais que não se constituem próprios do uso vernacular do PB. 
Assim, além do uso da forma de tratamento o Senhor, também registrada 
em contextos não religiosos, verificaram-se as formas pronominais 
e verbais do paradigma vós (aceitai e vosso) e tu (estiveste(s) e ti) nos 
dados do discurso religioso. 

A análise de dados consoante a Teoria do Poder e Solidariedade 
evidencia que o domínio religioso católico é sensível à existência relação 
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de poder defendida por Brown e Gilson (1960), havendo, portanto, formas 
de tratamento particulares para se referir cerimoniosamente a Deus. 

Dado o conhecimento de que as formas pronominais e verbais do 
paradigma vós e determinadas formas do paradigma tu não compõem o 
Português do Brasil vernacular e mais particularmente o falar carioca, os 
produtivos índices encontrados em preces endereçadas a Deus sugerem 
que o emprego das referidas formas constitui uma tradição discursiva do 
domínio religioso.
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ACRÉSCIMO DO GRAFEMA /R/ EM POSIÇÃO FINAL DE VOCÁBULO: 
CASO DE HIPERCORREÇÃO

Helena Horvat de Farias Cesar (UFRJ)

Introdução

há vários estudos empíricos que abordam a temática da aprendizagem 
da leitura e da escrita por falantes do português do Brasil. Este trabalho 
soma-se a essas iniciativas, contribuindo para minimizar casos de 
hipercorreção na escrita de estudantes da língua portuguesa, quanto ao 
acréscimo indevido do grafema /r/ em posição final de palavra. Trata-se 
de uma pesquisa de intervenção educacional, de cunho interpretativo, em 
que os sujeitos investigados estão participando ativamente do processo de 
ensino-aprendizagem que a professora-pesquisadora está desenvolvendo. 
É relevante destacar que a pesquisa ainda está em andamento, as 
atividades de intervenção ainda estão sendo aplicadas e que novos artigos 
serão escritos, a fim de explicitar a conclusão da pesquisa.

Espera-se que o ensino da disciplina Língua Portuguesa contribua com 
o processo de letramento do estudante, possibilitando-lhe a  inserção no 
mundo da escrita, através do aprimoramento da sua habilidade de produzir 
textos e do propósito comunicativo daquela produção para além dos muros 
escolares, assegurando, assim, sua participação no exercício da cidadania, 
contudo a tarefa de formar leitores e usuários competentes da escrita não 
se restringe à área de Língua Portuguesa, já que todo professor depende 
da linguagem para desenvolver os aspectos conceituais de sua disciplina 
(BrASIL, 1998, p. 31). Para Soares (1998), o indivíduo letrado, o que vive 
em estado de letramento, é não só aquele que sabe ler e escrever, mas o 
que usa socialmente a leitura e a escrita e responde adequadamente às 
demandas sociais, por isso é preciso que a língua ensinada na escola tenha 
objetivos parecidos com a leitura e a escrita encontradas fora do ambiente 
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escolar. Então, compreende-se que trabalhar com questões relacionadas 
às normas de ortografia com os educandos é uma forma de contribuir no 
processo de letramento.

É necessário que o professor ofereça aos alunos atividades de 
reflexão de casos regulares da norma ortográfica, ou seja, aqueles que têm 
regras, e conscientizá-los daqueles que não têm regras (irregularidades) 
e que, portanto, necessitam ser memorizados. Assim, à medida que o 
entendimento da norma ortográfica avança, o educador pode optar por 
estratégias de ensino que ajudem os educandos a aprendê-la de forma 
mais eficaz e prazerosa (MOrAIS, 2007, p. 12).

O objetivo principal desta pesquisa é analisar um fenômeno fonético-
fonológico variável na escrita de estudantes cariocas da rede pública, que 
é o acréscimo, na escrita, do grafema /r/ em posição de coda silábica, ou 
seja, no final da palavra, a fim de propor a metacognição como estratégia 
para criar atividades de intervenção educacional que levem os aprendizes 
a analisar, a refletir e a explicitar os seus conhecimentos a respeito da 
norma ortográfica, dessa forma poderão internalizar as regras por meio 
da reflexão, minimizando casos de hipercorreção.

Após avaliação diagnóstica, feita em uma turma do 9o ano do ensino 
fundamental, em uma escola pública do estado do rio de Janeiro, a 
professora-pesquisadora identificou alguns registros do acréscimo do /r/ 
em vocábulos de diferentes classes gramaticais, como por exemplo, “vocêr” 
ao invés de “você”, “estar” no lugar de “está”. Acredita-se na hipótese de que 
os alunos estejam lançando mão do fenômeno da hipercorreção. Segundo 
as autoras Bortone e Alves (2014, p. 130), ocorrências de hipercorreção 
são muito presentes na fala (e, por conseguinte, na escrita), de pessoas 
que, no afã de “falarem bem”, se equivocam e acabam corrigindo o que 
não estava errado. 

Este artigo ajudará o professor a diagnosticar ocorrências desse fenômeno 
fonético-fonológico, que está aparecendo não só na escrita de estudantes 



sumário

289Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

do ensino fundamental, mas também na escrita de alunos do ensino médio 
e do ensino superior e buscar estratégias metacognitivas de intervenção 
educacional, que leve o educando a internalizar as regras de forma reflexiva, 
contribuindo para a melhoria da escrita oficial da língua portuguesa.

Fundamentação teórica: norma ortográfica

Durante o processo de aprendizagem da língua materna, as crianças 
têm contato com um número limitado de vocábulos escritos, entretanto 
o que elas aprendem sobre a leitura e a ortografia deve lhes possibilitar 
a leitura e a ortografia de palavras nunca vistas anteriormente na forma 
escrita, ou mesmo que jamais ouviram antes. Memorizar listas de palavras 
e depois escrevê-las de modo reprodutivo, não é a meta. O objetivo é 
que as crianças desenvolvam a capacidade de escrever vocábulos que 
ultrapassem a aprendizagem de um conjunto limitado.

Para que uma pessoa seja alfabetizada necessita, inicialmente, 
entender uma série de propriedades do sistema alfabético, a fim de usar 
as letras desse sistema com seus valores sonoros convencionais. Precisa 
entender que o repertório de letras utilizadas para escrever sua língua é 
fixo, além de compreender que os segmentos sonoros dos vocábulos são 
o que a escrita representa e não as características físicas dos objetos que 
elas nomeiam, e que ao escrever a pauta sonora dos vocábulos, registra-
se mais letras que as sílabas que são pronunciadas. Terá, também, de 
compreender que há combinações e sequências de letras, quais são elas, 
em que circunstâncias usá-las e as posições em que podem aparecer, além 
dos valores sonoros que podem assumir.

É natural que o aprendiz, ao perceber a complexidade do processo de 
alfabetização, escreva palavras como *MININU ou *CAZA, como sugere 
Morais (2007, p. 17). O sujeito já entendeu e internalizou as propriedades 
do sistema de notação alfabética, porém desconhece a norma ortográfica, 
que “é algo convencionalizado: arbitrado, socialmente negociado e 
prescrito como forma única a ser seguida” (MOrAIS, 2007, p. 17).



sumário

290Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

A proposta é apresentar o que é a norma ortográfica, concebendo-a 
como uma convenção social,  a fim de discutir a realidade sobre o ensino 
da ortografia e tentar promover uma reflexão sobre esse tema. Numa 
língua como o português, a norma ortográfica, hoje em dia, envolve tanto 
a definição das letras autorizadas para escrever cada palavra, quanto a 
segmentação destas no texto e o emprego da acentuação. 

No caso da ortografia, as convenções estabelecidas são rígidas: a grafia 
de uma palavra ou está certa ou errada, não se julgando sua qualidade em 
termos de “aproximação” do esperado (MOrAIS, 2010), diferentemente da 
pontuação, que permite opções de acordo com o interesse de quem escreve.

É importante salientar que a expressão “normas ortográficas” não 
é sinônimo de regras de ortografia, uma vez que a norma em questão 
refere-se tanto a casos regulares como irregulares. No primeiro caso, há 
regras que podem ser aprendidas pela compreensão; já no segundo caso, 
há a necessidade de memorização, pois não há regra ou princípio gerativo 
que se aplique ao conjunto de vocábulos da língua materna.

A presente pesquisa defende que a escola deve ensinar a norma 
ortográfica, já que é um objeto de conhecimento de tipo normativo, 
convencional, de forma sistemática, em lugar de deixar o aluno  
aprendê-la sozinho. 

Marcuschi e Dionisio (2007, p. 16) defendem que a escola deve ocupar-
se particularmente com o ensino da escrita, não havendo nada de errado 
nisso, mas frisa que o domínio da língua e seu conhecimento inicial é de 
natureza oral. Para ele, as relações entre oralidade e escrita acontecem 
num contínuo ou gradação perpassada pelos gêneros textuais, e não 
na simples observação dicotômica de características polares, ou seja, a 
melhor maneira de analisar a relação entre fala-escrita é observá-la num 
contínuo de textos orais e escritos, isto ocorrendo tanto em atividade de 
leitura quanto em de produção. Esse contínuo é de tal importância que, 
em determinadas situações, fica difícil diferenciar se o discurso produzido 
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é considerado falado ou escrito. Marcuschi e Dionisio (2007, p. 17) 
exemplifica citando o caso da notícia de um telejornal, que sempre é feito 
de forma falada, contudo, é sabido, que é a leitura de um texto escrito. 
“Trata-se de uma oralização da escrita, e não de língua oral.” (MArCUSChI; 
DIONISIO, 2007, p. 17). 

Oralidade diz respeito a todas as atividades orais do dia a dia, enquanto 
atividades de letramento referem-se aos diversos domínios e usos da 
escrita como prática social, inclusive por parte de quem é analfabeto, por 
exemplo, quando toma um ônibus, encontra uma rua, identifica produtos 
em supermercados, usa cédulas de dinheiro, telefona digitando os números. 

A proposta deste estudo é mostrar que há como ensinar a norma 
ortográfica de forma inovadora, priorizando, no trabalho escolar, a 
formação de educandos que possam ler e produzir textos significativos. O 
propósito da escola é ensinar a língua portuguesa visando ao que o aluno 
encontrará fora do ambiente escolar, dessa forma, poderá trabalhar com 
a leitura e a produção de textos como eixos orientadores do trabalho com 
a língua, sem deixar de ensinar a ortografia de forma sistemática. há a 
cobrança da escrita correta nos textos dos alunos, porém oportunidades 
que levem à reflexão sobre as dificuldades ortográficas que possuem, são 
raras. É necessário investir mais no ensinamento da ortografia, em vez de 
se preocupar apenas em avaliar a escrita do aprendiz. Para isso, é preciso 
compreender que a ortografia é uma convenção social cujo objetivo é 
ajudar a comunicação escrita.

Hipercorreção

há tempos, ocorre na fala e na escrita de estudantes brasileiros, o 
apagamento do /r/ final em vocábulos, principalmente em verbos. Callou 
e Leite (1998, p. 61) menciona:

[...], o apagamento do /r/ em posição de coda, em final de palavra, é 
um fenômeno antigo do Português do Brasil. O processo, em seu início, foi 
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considerado uma característica dos falares incultos e, no século XVI, nas 
peças de Gil Vicente, era usado para singularizar o linguajar dos escravos. 
O fenômeno expandiu-se paulatinamente, sendo hoje comum na fala dos 
vários estratos sociais. (CALLOU; LEITEa, 1998, p. 61).

Uma vez que a queda do /r/ é bastante expressiva nos verbos, 
seu uso hipercorretivo também ocorre com frequência. O aprendiz 
reconhece como “erro” de norma-padrão a omissão do /r/ em posição 
de coda silábica, passando a compensá-lo pelo acréscimo de /r/ em 
final de qualquer vocábulo que perceba como verbo. Para exemplicar, há 
palavras encontradas nos registros dos alunos como: “vocêr”, “meninor”, 
entre outras. Por hipótese, acredita-se que se trate de hipercorreção. É 
perceptível que essas ocorrências acontecem na escrita de estudantes 
desde as primeiras séries do ensino fundamental até o ensino superior, 
isso mostra que os métodos não estão sendo eficientes para familiarizar o 
estudante com a regra. É revelante destacar que o aluno apenas registra na 
escrita o /r/, entretanto não o pronuncia, portanto é apenas um grafema 
e não um fonema. 

Bortone e Alves (2014, p. 180) exemplificam o fenômeno do acréscimo 
do /r/ na seguinte frase: “ele dar comida aos peixinhos?”. Explicam que 
o autor dessa frase, no caso, um aluno, está buscando adequar-se aos 
padrões ensinados no ambiente escolar, ou seja, almeja adotar modelos 
de prestígio na sua escrita e ao tentar aplicar a regra do uso do /r/ em 
final verbal, o estudante se monitora para produzir, por exemplo,  “falar” 
ao invés de “falá”. As autoras confirmam que a recuperação do /r/ pode 
ocorrer também em outras classes gramaticais, como em “ater, no lugar 
de “até” ou “sofar” no lugar de “sofá”.

Cabe à escola proporcionar uma metodologia eficaz para interiorizar 
a regra, caso contrário, o estudante irá lançar mão dos ensinamentos 
realizados em sala de aula em contextos inapropriados. Para Bortone e 
Alves (2014, p. 180), a introdução de novos padrões linguísticos deve ser 
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feita com uma metodologia que contemple as diferenças de usos nesse 
contínuo linguístico, a fim de evitar hipercorreções na fala (e na escrita) do 
aluno, para evitar que ele se torne linguisticamente inseguro.

Metacognição

Ter consciência de seus atos e pensamentos, perceber sua própria 
existência, ser capaz de planejar ações e corrigi-las quando o resultado 
não é o almejado, monitorar seu próprio comportamento em contextos 
diversos, as estratégias que busca para assimilar novos conhecimentos, isto 
é, a capacidade que o ser humano possui sobre seu próprio processamento 
cognitivo é denominada pela Psicologia Cognitiva de Metacognição.

A metacognição é considerada relativamente recente na literatura. 
Entrou em vigor em 1970, aproximadamente, e os primeiros autores que 
consideraram essa nova abordagem como uma área específica de pesquisa 
foram Flavell e Wellman (1987).

Flavell (1987) esclarece que a experiência metacognitiva relaciona-
se com a experiência subjetiva do indivíduo em relação a um evento 
cognitivo. Dessa forma, resolver uma adição e verificar várias vezes para 
ter certeza de que a estratégia cognitiva utilizada obteve sucesso, ter a 
sensação de não entender o que leu; reconhecer que sabe algo, seriam 
experiências metacognitivas.

Trabalhos empíricos têm revelado que a metacognição é fator 
determinante na aprendizagem formal. Treinos que abordam atividades 
cognitivas e metacognitivas têm potencializado resultados na área educacional.

O educador deve formular propostas de intervenção que sejam 
metacognitivas, pois compreende-se que a ortografia é um objeto de 
conhecimento que pode e deve ser incorporado através da reflexão 
(MOrAIS, 1999). 
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Conforme Morais (2010), os professores devem promover em sala 
de aula situações de ensino-aprendizagem que permitam aos alunos a 
explicitação de seu conhecimento sobre a norma ortográfica, ou seja, é 
preciso criar situações em que os aprendizes sejam solicitados a refletir, 
discutir e informar o que sabem sobre a ortografia de sua língua e, assim, 
tomar consciência das regularidades e irregularidades da norma ortográfica. 
Segundo Morais (2010), para promover a explicitação dos conhecimentos 
ortográficos dos alunos é necessário “semear a dúvida” e “transgredir 
intencionalmente” (erros propositais). O professor deve estimular a dúvida 
sobre o que estão escrevendo e questionar sobre dificuldades ortográficas. 
Por exemplo, indagando, mesmo quando o professor verifica que o vocábulo 
está correto: “Essa palavra se escreve com essa letra mesmo? Por quê? Essa 
palavra se escreve com S ou SS? Por quê?” (MOrAIS, 2010, p.34); dessa 
forma, rompe-se com a tradição escolar de somente solicitar aos alunos 
que se expliquem quando não dão respostas esperadas. Ao semear dúvidas 
e promover a produção de transgressões, o professor tem a oportunidade 
de discutir com os estudantes aquelas formas, e que a ortografia não é 
aprendida somente pela repetição e memorização, mas sim pela reflexão.

Considerações finais

O conhecimento teórico pode ser construído a partir dos estudos 
das práticas pedagógicas existentes e até de novas práticas propostas, 
realizadas no contexto escolar, através de pesquisas de intervenção 
educacional. Cabe ao professor conquistar sua “autonomia”, durante todo 
o processo de ensino-aprendizagem, para não ser um simples aplicador de 
exercícios delineados por escritores de livros didáticos, mas sim, elaborar 
suas próprias atividades de intervenção didático-pedagógica de maneira 
independente, unindo seus conhecimentos teóricos à prática pedagógica. 
Entende-se que a criticidade deve estar presente durante todo o processo 
de construção das propostas educacionais, a fim de identificar, claramente, 
os problemas e, a partir da apreciação deles, encontrar novas soluções, 
num processo contínuo de verificação e reelaboração.
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Este trabalho constitui-se em um estudo de cunho interpretativo, 
que pretende investigar os aspectos relacionados ao acréscimo indevido 
do grafema /r/ em posição de coda silábica, na escrita de estudantes de 
uma escola pública do estado do rio de Janeiro e sugerir a metacognição, 
como estratégia de ensino reflexivo, para elaboração de atividades de 
intervenção educacional. Dessa forma, acredita-se que casos de desvios 
ortográficos serão minimizados.

O objetivo deste trabalho foi apresentar uma nova perspectiva sobre o 
ensino e a aprendizagem da norma ortográfica, acreditando que o papel do 
professor é fundamental para mudanças nessa área educacional. A norma 
ortográfica é uma covenção social, logo deve ser ensinada aos alunos. 

Morais (2007, p. 47) diz que é preciso “olhar com olhos cuidadosos” o 
que os educandos revelam ao escrever. Ao sondar ou diagnosticar o que 
sabem sobre ortografia, o educador deve não apenas constatar o que erram 
e acertam, mas mapear e registrar seus progressos de forma periódica, 
assim poderá planejar um ensino que melhor atenda às necessidades reais 
de seus alunos.

Buscar explicações para o fenômeno do acréscimo indevido do 
grafema /r/ em posição de coda silábica, foi tarefa árdua, pois não há 
muitos estudos sobre esse assunto, entretanto, por hipótese, acredita-
se que seja o fenômeno da hipercorreção. É preciso identificar tais 
ocorrências e buscar soluções eficientes para minimizar os desvios 
ortográficos apresentados.

Como a pesquisa ainda não foi concluída, há a pretensão de elaborar 
um novo artigo para revelar as propostas de intervenção pedagógica criadas 
pela professora-pesquisadora e informar se o objetivo foi alcançado, que 
no caso é reduzir casos de ocorrências indevidas do grafema /r/ em posição 
final de vocábulos. Como há raríssimas pesquisas sobre esse fenômeno é 
relevante que outros estudiosos pesquisem sobre o tema.
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O LÉXICO CAMPISTA URBANO – UM ESTUDO DIACRÔNICO 
E SINCRÔNICO DAS CATEGORIAS PERTENCENTES AOS 

SUBSTANTIVOS E AOS ADJETIVOS
Maria Isadora Caldas Ferreira (IFFluminense/CNPq) 

Anna Carolina Baur (IFFuminense) 
Ana Lúcia M. R. Poltronieri Martins (IFFluminense/SELEPROT)

introdução

O reconhecimento da diversidade linguística no sistema educativo 
brasileiro é uma realidade concreta, visto que, diferentemente dos 
preceitos da gramática tradicional da língua portuguesa, o português, 
notadamente o português brasileiro, é uma língua de natureza complexa 
e heterogênea, devido a diferentes momentos de nossa política de 
colonização, como, por exemplo, a diáspora africana, a desterritorialização 
indígena, a colonização portuguesa, as incursões de povos estrangeiros e, 
por fim, os movimentos imigratórios que ocorreram nos séculos XIX e XX 
(MArIANI, 2004). Embora grande parte das aulas de língua materna ainda 
se encontre atrelada ao domínio da norma culta (a norma reverenciada 
pelos mais escolarizados de nossa sociedade) ou da norma padrão (a 
norma prescritiva da Gramática Tradicional), a heterogeneidade social 
trouxe para a escola a importância da variedade linguística, por meio dos 
dialetos, como o rural, por exemplo, e os regionalismos, com ênfase nas 
regiões Sul e Nordeste.

Desse modo, os escolares aprendem que termos como “macaxeira”, 
“mandioca” e “aipim” designam um só referente na cultura em que vivem, 
apesar de um e/ou outro termo ser(em) usado(s) em distintas regiões. 
Do ponto de vista linguístico-social, o conhecimento e reconhecimento 
do léxico regional, ou microrregional, como parece ser o caso do léxico 
campista, leva o aluno a se apoderar não só de mais termos do vocabulário 
do universo da língua portuguesa do Brasil como também a valorizar 
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socialmente a sua própria variedade linguística, adquirida, principalmente, 
nas relações sociais de sua comunidade de fala. Por isso, Castilho (1988) 
chama a atenção para o momento do estudo da variação linguística em 
sala de aula, pois:

(1) A pesquisa sociológica e antropológica contemporânea 
vem ‘redescobrindo’ o Brasil como uma nação complexa, 
formada por um tabuleiro de comunidades diferenciadas, 
compondo um quadro bem diverso do da historiografia 
oficial. Se a finalidade maior do ensino público é 
preparar o cidadão lúcido, não vemos como sonegar 
essa riqueza toda, sobretudo no caso do ensino do 
Português. (2) O ensino exclusivista da norma culta pode 
gerar dificuldades [...]. (3) Os estudos dialetológicos e 
sociolinguísticos têm descrito modalidades não standard 
do português brasileiro, que compõem o nosso universo 
linguístico. (4) A literatura brasileira contemporânea e a 
sobrevivência de uma produção literária antiga (como 
a chamada literatura de cordel e toda a literatura oral) 
têm aberto um espaço considerável à cultura popular, 
constituindo-se em interessantes fontes de materiais 
para uso em classe (CASTILhO, 1998, p. 57).

É primordial explicitar que a pesquisa em questão nasceu em nossas 
aulas de língua portuguesa, ministradas para estudantes do ensino médio 
do Instituto Federal Fluminense (IFFluminense) campus Campos Centro, 
nas quais pudemos constatar que o léxico campista é, para os mais jovens, 
principalmente para os que moram no perímetro urbano, desconhecido ou 
visto como uma forma estigmatizada, ou seja, pouco valorizada do ponto de 
vista social. Assim, palavras que fazem parte, historicamente, desse léxico, 
como “enxugador” (toalha de banho) e “lambreta” (sandália de borracha), 
ou são desconhecidas ou vistas como palavras oriundas de camadas mais 
estigmatizadas de nossa sociedade, como o falar dos habitantes das áreas 
rurais, por exemplo. Essa atitude sinaliza o início de uma possível perda 
de nossa identidade linguística regional, de suas características e de sua 
variação no universo amplo que é o da língua portuguesa do Brasil.
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Nesse sentido, a nossa pesquisa teve como objetivo o estudo 
diacrônico e sincrônico do léxico campista urbano das categorias 
pertencentes aos substantivos e adjetivos (AZErEDO, 2008; BEChArA, 
2009; hAUY, 2014), tendo como base o livro A linguagem da Baixada 
goitacá (1992), de Álano Barcelos, professor, linguista e filólogo campista, 
a fim de verificar a hipótese de que as gerações mais jovens que habitam o 
perímetro urbano da cidade de Campos dos Goytacazes (rJ) pouco utilizam 
ou até desconhecem o vocabulário típico da planície goitacá, visto que 
estão mais expostas aos avanços tecnológicos que marcam, atualmente, 
diversos eventos de comunicação (SANTOS, 2003), como a internet e a 
redes sociais. Lembrar-se-á de que a linguagem é uma criação coletiva, ou 
seja, é um produto e um veículo da cultura de um povo, e, desse modo, o 
léxico regional representa um modo original, próprio de cada comunidade, 
de designar a realidade do mundo e a transmissão dessa representação 
e de suas memórias, ou, como bem disse Vilela (2002) em termos mais 
amplos, a linguagem faz a mediação entre a identidade de sua cultura e a 
sua alteridade.

Pretendeu-se, assim, contribuir para um estudo mais localizado 
da variação linguística em sala de aula, notadamente nas aulas de 
língua portuguesa e também de artes, a fim de mostrar que o uso 
de regionalismos é uma forma de reforçar a identidade de uma 
comunidade em um universo linguístico amplo, como é o caso do 
português brasileiro.

Material e métodos

Tendo em vista que a comunidade de uma língua é composta por 
milhares de pessoas, tivemos que optar por coletar dados referentes ao 
comportamento de uma comunidade a partir de alguns de seus falantes. 
Segundo Coelho et al (2015), as pesquisas da área da Sociolinguística 
Variacionista têm demonstrado que não é necessário um número enorme 
de informantes, como eram as pesquisas de outrora, pois o importante 
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é que os informantes sejam representativos da comunidade linguística 
em que estão situados. Logo, a definição do universo de amostra e o 
tamanho e estratificação da amostra seguiram os preceitos de Coelho et 
al (2015) e Tarallo (2007), os quais definem como ponto de partida para 
a pesquisa sociolinguística as seguintes perguntas: Qual comunidade de 
fala desejamos investigar? Trata-se de uma comunidade urbana, rural 
ou “rurbana” (BOrTONI- rICArDO, 2004)? É um grupo minoritário ou 
majoritário? É bilíngue? há acesso a novas tecnologias digitais? Esta última 
pergunta foi o ponto de partida de nossa pesquisa, porque os mais jovens 
têm mais acesso às novas tecnologias do que as gerações anteriores.

No primeiro momento, fez-se o levantamento das classes gramaticais 
que nomeiam seres e entidades (substantivos) e propriedades e atributos 
(adjetivos), presentes em Barcelos (1992), para que os verbetes fossem 
organizados, cada um, em uma ficha terminológica, e, posteriormente, 
mostrar aspectos diacrônicos do termo, notadamente os de base 
semântica, assim como seu uso atual, isto é, no eixo sincrônico, ou, talvez, o 
seu processo de apagamento ou até de desaparecimento. Para isso, foram 
aplicados, em pesquisas de campo, questionários semântico-lexicais a 120 
informantes, estratificados de acordo com as seguintes variáveis sociais: 
sexo/gênero, idade (de 15 a 25 anos, de 26 a 51 anos e de 52 anos em 
diante) e escolaridade (até oito anos de escolarização e acima de dez anos 
de escolarização), segundo critérios propostos por Coelho et al (2015) 
para as pesquisas que utilizam o embasamento teórico da Sociolinguística 
Variacionista (TArALLO, 2007).

Para a coleta de dados, utilizaram-se testes de percepção, ou 
questionários, segundo o padrão prescrito por Coelho et al (2015) e Tarallo 
(2007), nos quais se apresentou uma bateria de situações cotidianas em 
que o léxico regional poderia ser utilizado, a fim de verificar se o informante 
reconhecia, desconhecia ou estigmatizava o termo lexical em questão. 
Essas situações cotidianas estão ligadas as seguintes áreas: alimentação, 
vestuário, fauna, flora, objetos e xingamentos.
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Os resultados esperados com o desenvolvimento da pesquisa foram 
interpretados como indícios de que as gerações mais jovens que habitam 
o perímetro urbano de Campos dos Goytacazes, notadamente a de 15 a 
24 anos, ou seja, a faixa etária mais jovem da pesquisa, desconhecem ou 
pouco usam os termos linguísticos regionais, porque têm como modelo 
linguístico um léxico adquirido por meio das redes sociais ou mesmo 
novelas de televisão e filmes.

A nossa ideia é formar um banco de dados, para que o professor 
de língua portuguesa da região possa ter acesso aos itens lexicais que 
podem estar sendo estigmatizados ou não são mais reconhecidos pelos 
falantes, principalmente os mais jovens, visto que essa camada da 
população é mais suscetível a mudanças linguísticas, devido ao acesso a 
novas tecnologias digitais.

Traços graduais e descontínuos nos contínuos de urbanização

Para muitos professores, a variação linguística propicia aos alunos 
uma reflexão sobre os vários fatores que interferem em uma comunidade 
de fala, como idade, sexo, status socioeconômico, nível de escolaridade, 
mercado de trabalho e rede social, conforme aponta Bortoni-ricardo 
(2004). A compreensão desses fatores é muito importante, pois, é através 
da linguagem que se observam as identidades e as diferenças de uma 
comunidade ou de um indivíduo. Desse modo, o lugar onde se vive reflete 
em nossas escolhas lexicais, pois, em um país como o Brasil, ainda com 
um abismo socioeconômico enorme, um mesmo espaço, como uma 
cidade média ou grande, pode haver um leque de variedade linguística. 
Em um exercício para demonstrar a importância de se estudar o contínuo 
de urbanização nas aulas de variação linguística, Bortoni-ricardo (idem) 
chama a atenção para os traços graduais, ou seja, presentes nos polos 
rurais, rurbanos, onde vivem “migrantes de origem rural que preservam 
muito de seus antecedentes culturais, principalmente no seu repertório 
linguístico, e as comunidades interioranas residentes em distritos 
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ou núcleos semirrurais, que estão submetidas à influência urbana” 
(BOrTONI- rICArDO, 2004, p.52) e urbanos, e descontínuos, pouco 
frequentes ou ausentes dos polos urbanos e, por isso, são vistos como 
“erros” e, consequentemente, alvos de preconceito linguístico (BAGNO, 
1999). Assim, em um mesmo espaço, como a cidade de Campos dos 
Goytacazes por exemplo, há traços tanto graduais como descontínuos, 
como se nota na lista elaborada por Bortoni-ricardo (idem, p.54) a partir 
de uma história do Chico Bento: 1-inté (descontínuo), 2- limoero (gradual), 
3- prantei (descontínuo), 4- artura (descontínuo), 5- ocê (gradual), 
6- ponhei (descontínuo), 7- dos vento (gradual), 8- sor (descontínuo), 
9- dexei (gradual), 10- tivé (gradual), 11- dibaxo (gradual), 12- uma 
foia (descontínuo), 13- percisá (descontínuo), 14- muié (descontínuo) 
e 15- dispois (descontínuo). Salienta-se que a análise do contínuo de 
urbanização permite ao aluno compreender que ele próprio faz uso, em 
sua fala, de traços graduais e descontínuos, permitindo assim, um melhor 
entendimento da importância do estudo da variação linguística em sala 
de aula. De acordo com Bortoni-ricardo (2004), outros tipos de contínuos 
também devem ser considerados na análise da variação linguística. Assim, 
tem-se o contínuo de oralidade-letramento, no qual se dispõem os eventos 
de letramento e de oralidade. É evidente que, quanto mais próximo do 
polo urbano, mais frequentes serão os eventos de letramento. Por outro 
lado, os eventos de oralidade estão mais presentes no polo rural, onde o 
nível de escolaridade é menor. Porém, Bortoni-ricardo (idem) lembra que, 
em algumas ocasiões, podem não existir limites preestabelecidos entre os 
dois eventos, visto que pode haver uma sobreposição, como, por exemplo, 
numa aula ou numa missa. O outro tipo é o contínuo de monitoração 
estilística, no qual, temos, de um lado, as interações espontâneas, que 
se situam no polo menos monitorado, e, de outro lado, as situações 
planejadas, localizadas no polo mais monitorado. Segundo a pesquisadora, 
alguns fatores influenciam o contínuo de monitoração estilística, como 
o ambiente, o interlocutor e o tópico da conversa. Nesse sentido, numa 
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entrevista de emprego, empregar-se-á um estilo mais monitorado; já, 
numa conversa entre amigos, o estilo será menos monitorado.

Em nossa pesquisa, focalizou-se o contínuo de urbanização, visto 
que o trânsito de pessoas entre a cidade de Campos de Goytacazes e 
seus “distritos rurais” sempre foi muito intenso, porque é a maior cidade 
do Norte Fluminense, com aproximadamente 600.000 mil habitantes, 
concentrados, principalmente, no perímetro urbano, e também devido 
à indústria sucroalcooleira, que emprega as pessoas com menor nível 
de escolaridade. historicamente, a monocultura do açúcar sempre 
estimulou esse trânsito de pessoas na região, causando, outrora, reflexos 
linguísticos interessantes, já que as pessoas de maior poder aquisitivo e, 
consequentemente, de maior nível de escolaridade, também faziam uso 
do léxico campista, independente do ponto do contínuo de urbanização 
em que se situavam. Observamos que as pessoas que habitam hoje 
as áreas periféricas de Campos dos Goytacazes são, em sua maioria, 
oriundas da área rural, mas, atualmente, possuem acesso a tecnologias, 
como o uso de celulares e da internet, principalmente. Evidentemente, 
esse acesso trará um impacto aos moradores das zonas “rurbanas”, 
principalmente para as gerações mais jovens, porque, se de um lado, eles 
ainda continuam vivendo com seus antecedentes culturais e linguísticos 
por meio da família, que ainda se situa em um polo mais rural, por 
outro lado, o acesso às novas tecnologias lhes trará um novo repertório 
linguístico, o qual, anteriormente, eles tinham pouco ou nenhum acesso. 
Ao se buscar o contínuo de urbanização como uma metodologia para 
análise, já tínhamos em mente que as gerações mais jovens que se situam 
no contínuo entre o rural e o urbano, com tendência mais forte para o 
urbano, tendem a não usar ou a estigmatizar muitas palavras que fazem 
parte do léxico campista, causando, assim, o preconceito linguístico. 
É interessante observar que, nesse caso, destaca-se o preconceito 
linguístico em uma variedade linguística de uma microrregião e não 
entre regiões, como se vê normalmente.
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Aplicação da pesquisa e resultado

Inicialmente, foram selecionados 63 substantivos e adjetivos do livro 
do A linguagem da Baixada Goitacá (1992), que foi a base de nossa pesquisa. 
Posteriormente, por questões práticas de catalogação de dados e por 
compreender que uma quantidade tão grande de substantivos e adjetivos 
tornaria o questionário muito extenso para um teste de percepção, 
esse número foi reduzido para 42, divididos em 12 questões, as quais 
estariam ligadas ao cotidiano das pessoas, como se disse anteriormente. 
O questionário foi aplicado em dois espaços: em redes sociais e grupos 
on-line, já que seria mais rápido de alcançar uma parte dos informantes, 
os mais jovens, e também nas áreas urbanas da cidade de Campos dos 
Goytacazes, onde há maior aglomeração de pessoas, como em igrejas, 
escolas, terminais rodoviários, asilos, na praça São Salvador (que fica no 
centro comercial da cidade) e em shoppings centrais, até que o número 
total de informantes fosse alcançado.

O questionário trabalhou com as variáveis externas como idade, sexo 
e nível de escolaridade do informante, além de perguntas que mostravam 
se ele se enquadrava nos parâmetros da pesquisa, como, por exemplo, ser 
campista, ser de família campista e nunca ter morado mais de quatro anos 
fora da cidade de Campos dos Goytacazes, já que se compreende que a 
ruptura com esses fatores modifica, em parte, o léxico do informante.

A pesquisa mostrou o que esperávamos, ou seja, as pessoas acima 
de 52 anos, independente do sexo, com menos anos de escolaridade, 
ou seja, com menos de oito anos de escolaridade, conforme as variáveis 
externas, têm uma forte tendência a usar e a reconhecer as palavras que 
fazem parte do léxico campista, mesmo morando há anos na área urbana 
ou “rurbana”. Uma explicação plausível está no fato de muitas terem 
pouco acesso às novas tecnologias, porque ainda não estão inclusas no 
mundo digital. Já as pessoas acima de 52 anos, independente do sexo, mas 
com mais de oito anos de escolaridade, usam menos o léxico campista, 
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pois estão mais expostas a novas tecnologias. Nota-se que o preconceito 
linguístico, tal como definido por Bagno (1999), já faz parte deste último 
grupo e, infelizmente, se acentua nas gerações mais jovens.

Também se trabalhou com uma faixa etária mediana, entre 26 e 51 
anos, ambos os sexos, e com menos e mais oito anos de escolaridade. 
A faixa com menos de oito anos de escolaridade ainda usa o léxico 
regional; porém, observa-se uma tendência, em determinadas situações 
do cotidiano, a usar menos o léxico regional, como se observa no uso da 
palavra “sandália de dedo” em vez de “lambreta”, que faz parte do léxico 
regional. Já os que têm mais de oito anos de escolaridade nesta faixa etária 
já usam menos o léxico regional, apesar de conhecerem as palavras que 
fazem parte desse léxico.

O grupo mais jovem, que fez parte da hipótese desta pesquisa, cuja 
faixa etária foi delimitada entre 15 anos e 25 anos de idade, ambos os 
sexos, com mais e menos de oito anos de escolaridade, confirmou a nossa 
hipótese, ou seja, as gerações mais jovens, independentemente do sexo e 
dos anos de escolaridade, tendem a fazer pouco ou nenhum uso do léxico 
regional em comparação com as gerações mais velhas, principalmente 
a com mais de 52 anos. É o que mostra o questionário 11, do primeiro 
grupo, abaixo, no qual as gerações mais jovens, independente dos anos 
de escolaridade e sexo, mostraram preferir o uso de “grampo” de cabelo 
a “friso”, que faz parte do léxico regional. Nenhum grupo usou a palavra 
“prendedor”. Já o questionário 11 do segundo grupo, abaixo, mostra que, 
embora estejam no mesmo nível de escolaridade, as gerações mais jovens 
tendem a usar menos o léxico regional do que as gerações mais antigas, 
com mais de 52 anos de idade.
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Primeiro grupo:

Segundo grupo:

Considerações finais

O projeto articula e trabalha o princípio da indissociabilidade das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão no fazer acadêmico, porque 
implica a construção de um saber necessário dado por uma teoria, que é 
ensinada em sala de aula, à resolução de um problema empírico, ou seja, 
que se verifica no cotidiano escolar, principalmente nas aulas de língua 
portuguesa. A pesquisa foi avaliada em termos de processo e de resultado, 
segundo as normas do Pibic. Nesse sentido, as tarefas ou cenários 
pedagógicos implicam o trabalho de resolução de problemas, e não só 
uma forma de passar um conteúdo, como se vê normalmente em nossas 
escolas. A pesquisa é, assim, um processo em construção, isto é, fundante. 
Acredita-se que esta pesquisa, além de contribuir para as competências 
específicas desenvolvidas pelo professor de língua portuguesa, vê a língua 
de uma comunidade, o regionalismo, como uma das formas de veicular os 
conteúdos escolares, as atitudes e valores de uma escola, como é o caso do 
IFFluminense, que tem a função de transmitir, desenvolver e disponibilizar 
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a todos os cidadãos a memória e a cultura de uma comunidade, seja por 
meio dos estudos históricos, seja por meio dos estudos linguísticos, como é 
o caso desta pesquisa. Apesar de a sociedade em que se vive, atualmente, 
buscar a diversidade e a multiculturalidade, é importante a valorização 
das variedades linguísticas regionais, seja como fator de identidade, seja 
como respeito à diferença em uma realidade plural. Acredita-se que esta 
pesquisa permitirá, ao final, traçar estratégias pedagógicas produtivas 
para recompor um quadro linguístico, que, a nosso ver, está cada vez 
mais ameaçado, sobretudo pelo avanço das novas tecnologias digitais. 
Disponibilizar essa realidade linguística para os mais jovens é, acima 
de tudo, mostrar que a linguagem regional é parte da memória da vida 
cultural de uma comunidade.
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A EXPRESSIVIDADE DOS ADVÉRBIOS MODALIZADORES 
TERMINADOS EM -MENTE NOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS

Jardeni Azevedo Francisco Jadel (Uerj)

Introdução

Na tradição gramatical, de forma geral, o advérbio é apresentado 
como uma classe invariável que denota uma circunstância e que tem a 
propriedade de modificar o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio. Percebe-
se, no entanto, que conceber o advérbio como simples modificador dessas 
classes específicas restringe o seu verdadeiro potencial funcional, uma vez 
que não se trata de uma categoria homogênea nem do ponto de vista 
sintático nem do ponto de vista semântico.

Fato é que essa abordagem generalista provoca sérios problemas para 
o ensino da língua. Por um lado, pela insegurança do professor diante das 
lacunas deixadas na sua formação; por outro, pelo desinteresse do aluno 
que, muitas vezes, não consegue relacionar teoria e prática. É o caso, por 
exemplo, dos advérbios terminados em -mente, quando classificados, 
simplesmente, como sendo “de modo” pelos manuais de gramática e 
livros didáticos. 

Assim, ao se deparar com as dificuldades para explicitar o grupo de 
palavras sob o rótulo advérbio, muitos professores optam por exercícios 
de memorização e de classificação limitados pelo tipo de circunstância que 
expressa: atividades já tão conhecidas de complementação de lacunas, 
que, invariavelmente, ainda ficam nos limites da frase, criadas unicamente 
para o exercício, desconsiderando a dimensão dialógica da linguagem. 

Vale ressaltar que a classe adverbial tem sido objeto de estudo de 
linguistas, na expectativa de lhe atribuir um domínio mais amplo: a partir de 
uma perspectiva sintático-semântica procuram dar conta da distribuição 
desses elementos nas sentenças, bem como classificá-los em subclasses 
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específicas. No entanto, os progressos obtidos pelos estudiosos ainda não 
se refletiram na sistematização gramatical que chega à sala de aula.

Para alcançar nosso objetivo, o trabalho apresenta, além desta 
introdução e considerações finais, algumas reflexões sobre a modalização, 
os advérbios modalizadores e a argumentação, a fim de orientar a análise 
dos textos selecionados.

Elegemos como corpus textos do tipo argumentar – de gêneros 
distintos: artigo de opinião, editorial e crônica – publicados no jornal o 
globo, supondo-se que esses são de acesso e manipulação fáceis por parte 
de alunos e professores. 

A dimensão sintática e a dimensão semântica dos advérbios

De uma perspectiva sintática, ou relacional, segundo Neves (2000, 
p. 234), “o advérbio é uma palavra periférica, isto é, ele funciona como 
satélite de um núcleo”, tendo como escopo categorias que vão muito além 
do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio, como insistem em delimitar 
muitos manuais de gramática e livros didáticos.

Segundo Castilho (2010), ao observarmos o comportamento sintático 
dos advérbios, percebemos que uns tomam como escopo um constituinte 
da sentença: são os advérbios de constituinte. Outros tomam como escopo 
toda a sentença, todo o conteúdo proposicional. Esses são os advérbios 
de sentença. Ele alerta para o fato de que um mesmo item pode atuar 
como advérbio de constituinte ou como advérbio de sentença, atestando 
a “multifuncionalidade dos itens lexicais” (CASTILhO, 2010, p. 547).

Sobre a questão, Ilari (2014, p. 273) ratifica: 

Não se deve esperar que um mesmo item lexical tenha em 
todos os seus usos a mesma função; em outras palavras, 
o ‘mesmo advérbio’ pode desempenhar várias funções 
diferentes, ou seja, pode aparecer em mais subclasses; 
além disso, uma única ocorrência do advérbio pode 
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desencadear várias interpretações simultâneas. Com 
efeito, uma das principais características dos advérbios 
é sua plurivocidade.

A dimensão semântica dos advérbios implica, segundo Castilho (2010) 
a identificação de três classes funcionais: os predicativos, os de verificação 
e os dêiticos. Ao considerar os advérbios como palavras predicativas, 
estamos dizendo que eles atuam como operadores que transferem para 
seu escopo propriedades semânticas de que eles não dispunham. Dividem-
se em modalizadores, quantificadores e qualificadores. 

Já os advérbios de verificação não predicam a classe sobre que 
se aplicam e por isso não são considerados advérbios prototípicos. 
Segundo Castilho (2010, p. 572), “pode-se defini-los por uma propriedade 
positiva, por desencadearem o processo semântico da verificação, ou por 
propriedades negativas, visto que, não sendo predicativos, não dão uma 
contribuição semântica à classe-escopo”. 

Os dêiticos operam no campo da dêixis, indicando os traços de 
orientação da língua que se relacionam com o tempo e o lugar do enunciado.

Percebemos, nos livros que tratam do assunto, que nem sempre 
há consenso sobre a terminologia (classificação e subclassificação) 
proposta para a descrição dos processos linguísticos. Assim, enfocaremos, 
neste estudo, em função de seu potencial argumentativo, os advérbios 
modalizadores utilizados como estratégia para marcar a atitude do falante 
em relação ao dito.

Os advérbios modalizadores

Na construção do enunciado, normalmente, o falante apresenta 
uma postura de neutralidade ou de comprometimento com o que se 
diz, manifestando sua avaliação frente ao conteúdo da mensagem. Para 
alcançar seu objetivo, ele recorre aos recursos linguísticos disponíveis. A 
modalização dos advérbios é um deles.
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Neves (2000, p. 244) esclarece:

Os advérbios modalizadores compõem uma classe ampla 
de elementos adverbiais que têm como característica 
básica expressar alguma intervenção do falante na 
definição da validade e do valor de seu enunciado: 
modalizar quanto ao valor da verdade, modalizar quanto 
ao dever, restringir o domínio, definir a atitude e, até, 
avaliar a própria formulação linguística.

Para Ilari (2014, p. 284): “A modalização é uma avaliação sobre o 
dictum da sentença e ocorre à medida que o falante assume diferentes 
graus de comprometimento com o valor da verdade desse dictum, ou 
expressa a respeito uma atitude ou reação psicológica.”

De acordo com Koch (2002), modalizar um discurso é uma estratégia 
argumentativa que permite ao falante assumir vários posicionamentos 
perante o enunciado, determinando seu grau de engajamento com relação 
ao dito, como também “determinar o grau de tensão que se estabelece 
entre os interlocutores” (KOCh, 2002, p. 86). 

Para Castilho (2010), os modalizadores permitem que o falante avalie 
o teor de verdade da proposição ou expresse um julgamento sobre a 
forma escolhida para a verbalização do conteúdo.

Para fins práticos desse estudo, consideramos a subclassificação dos 
advérbios modalizadores proposta por Castilho (2010, p. 553-558), com a 
seguinte subdivisão:

(a) modalizadores epistêmicos, que “expressam uma 
avaliação sobre o valor de verdade e as condições de 
verdade da proposição”. São subdivididos em dois 
tipos: asseverativo, que indica que o falante considera 
verdadeiro o conteúdo da proposição e o apresenta 
como uma afirmação (afirmativo) ou como uma negação 
(negativo); e quase asseverativo, em que o falante 
considera o conteúdo da proposição quase certo, “como 
uma hipótese que depende de confirmação”;
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(b) modalizadores deônticos, que são usados pelos 
falantes para expressar que o conteúdo da proposição é 
apresentado como uma obrigação, um dever.

(c) modalizadores discursivos, “tomam por escopo 
basicamente os participantes da interação, verbalizando 
as reações do locutor com respeito ao conteúdo 
sentencial”. há dois tipos: os subjetivos, que “põem em 
relevo os sentimentos que são despertados no locutor 
pelo conteúdo sentencial”; e os intersubjetivos, que 
“põem em relevo os sentimentos do locutor diante do 
interlocutor”.

Os advérbios em -mente

Segundo Azeredo (2008, p. 195), “a noção de ‘modo’ foi eleita pela 
tradição escolar como característica semântica típica dos advérbios em 
-mente”. Todavia, a língua em uso evidencia que esses advérbios não 
representam comportamento homogêneo, nem em seu posicionamento 
nem nas suas propriedades semânticas, colocando em xeque os 
pressupostos tradicionais. Eles demonstram grande mobilidade de 
posicionamento no texto e podem atuar sobre diferentes constituintes 
sintáticos, ultrapassando, inclusive, os limites da sentença.

Para Castilho (2010), os advérbios terminados em -mente são 
considerados como importante recurso linguístico usados para 
modalização. Assim, considerando que o falante, ao pronunciar seu 
discurso, expressa uma avaliação prévia acerca do conteúdo de sua 
proposição, acreditamos que muitos advérbios em -mente classificados 
como de modo não qualificam, simplesmente, uma ação ou um estado, 
mas funcionam como modalizadores do conteúdo da asserção, uma vez 
que não apresentam incidência sobre um constituinte em particular, como 
pressupõem, geralmente, as descrições normativas. Eles se aplicam à 
sentença, operando sobre o conteúdo proposicional.
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Sobre os textos argumentativos

A opção pelos textos do tipo argumentar reforça a ideia de 
complementariedade entre os estudos da argumentação e modalização, 
uma vez que os modalizadores são aqui tratados como elementos 
semântico-discursivos que imprimem argumentatividade no discurso.

Quando interagimos através da linguagem (quando nos 
propomos a jogar o “jogo”), temos sempre objetivos, fins a 
serem atingidos; há relações que desejamos estabelecer, 
efeitos que pretendemos causar, comportamentos que 
queremos ver desencadeados, isto é, pretendemos atuar 
sobre o(s) outro(s) de determinada maneira, obter dele(s) 
determinadas reações (verbais ou não verbais). (KOCh, 
1998, p. 29).

Ainda sobre a argumentação, Koch (1998, p. 60) afirma que “não há 
texto neutro, objetivo, imparcial: os índices de subjetividade se introjetam 
no discurso, permitindo que se capte a sua orientação argumentativa”. A 
autora acrescenta que

É por isso que se pode afirmar que o uso da linguagem é 
essencialmente argumentativa: pretendemos orientar os 
enunciados que produzimos no sentido de determinadas 
conclusões (com exclusão de outras). Em outras palavras, 
procuramos dotar nossos enunciados de determinada 
força argumentativa. (KOCh, 1998, p. 29).

Para ilustrar os conceitos apresentados, foram selecionados três 
textos do tipo argumentar, dos gêneros: artigo de opinião (T1), editorial 
(T2) e crônica argumentativa (T3), a fim de apresentar os pontos de contato 
existentes entre eles. Os textos foram selecionados aleatoriamente, com 
base na relação entre a presença dos advérbios em -mente e o poder 
argumentativo que eles exercem. 



sumário

315Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

Os gêneros textuais e a análise do corpus

Os estudos de Mikhail Bakhtin têm sido ponto de partida para as 
discussões teóricas e para os avanços pedagógicos do ensino de línguas. 
A partir das críticas às práticas tradicionais de leitura e produção textual, 
defende-se atualmente uma concepção de ensino-aprendizagem voltada 
para a interação verbal social, tendo os gêneros do discurso como foco 
central do trabalho. 

Assim, para compreendemos melhor alguns conceitos, observemos o 
que nos explica Bakhtin (2003, p. 262):

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados 
(orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos 
integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. 
Esses enunciados refletem as condições específicas e as 
finalidades de cada referido campo [...]. Evidentemente, 
cada enunciado particular é individual, mas cada campo 
de utilização da língua elabora seus tipos relativamente 
estáveis de enunciados, os quais denominamos gêneros 
do discurso. 

O T1 é um artigo de opinião, publicado no jornal o globo, no dia 21 
de fevereiro de 2016, e escrito pelo jornalista, professor titular da USP, 
consultor político e de comunicação, Gaudêncio Torquato. Esse gênero 
textual desempenha importante papel na sociedade, pois é um meio de 
interação entre o autor e os leitores de jornais e revistas impressas e de 
circulação online. 

Com a finalidade de expor o ponto de vista do autor acerca de 
determinado assunto (razão pela qual a argumentação revela a sua marca 
principal), traz, geralmente, um tema polêmico de interesse coletivo. 
O texto selecionado fala sobre a política nos dias atuais, diante dos 
escândalos da corrupção e do descrédito da figura do político brasileiro.
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Texto 1

O perfil que o político quer

Qual é o perfil político mais adequado ao momento que o país 
está atravessando?

Invariavelmente (01), a resposta a esta pergunta abarca uma 
bateria de princípios e valores de feição muito previsível.

Os eleitores apontariam certamente (02), entre outros, 
conceitos como ética, respeito, responsabilidade, compromisso, 
decência, zelo, integridade. Tanto nas regiões mais distantes e ainda 
sob influência de caciques políticos quanto nos centros de maior 
consciência política, a valoração ancorada na moralidade assume a 
liderança das preferências.

As demandas nessa direção são diretamente (03) proporcionais 
ao intenso noticiário midiático dando conta da ladroagem que, nos 
últimos anos, assaltou o Estado brasileiro.

Por isso, as eleições de outubro próximo deverão ser mais 
seletivas que as de 2012, na crença de que o eleitorado comparecerá 
às urnas com um sentimento de que poucos políticos estão a merecer 
o seu voto. A constatação mais comum que se flagra na interlocução 
cotidiana é a de que “todos os políticos são farinha do mesmo saco”. 
Ante a expansão da descrença social, é oportuno resgatar os traços 
que ornam o perfil político do gosto do eleitor. Vejamos.

A primeira exigência que a população faz é que ele mantenha 
sintonia fina com as demandas sociais. Não precisa ser ele 
necessariamente (04) um despachante ou um assistente social 
distribuindo benefícios. Infelizmente (05) em algumas regiões a 
figura do despachante é ainda bem popular. Esta sintonia fina se 
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ampara no contato rotineiro com as bases. Por isso, a proximidade 
com o povo é um conselho a ser respeitado.

A desconfiança que se espraia em relação a tudo que se liga à 
política leva o eleitor a querer ouvir candidatos, sentir seu pulso, 
examinar de perto se a palavra dada será cumprida. Afinal, político 
é, hoje, sinônimo de mutreta.

[...]

Encrenqueiro e corrupto são outros traços negativos. 
O brasileiro continua desconfiado de estilos rompantes, 
impetuosos, viradores de mesa. É claro que mudanças são 
desejáveis, contanto que sejam gradativas, sem grandes 
sustos. Infelizmente (06), nos últimos tempos, grupos partidários 
têm se engalfinhado nas ruas em defesa e ataque a seus maiores 
protagonistas. 

Quem está ligado a coisas suspeitas, a teias de corrupção, 
mensalão e petrolão, enfim, a situações embaraçosas e não bem 
explicadas, será visto com desconfiança. Precisa se esforçar muito 
para se purgar. As Operações Lava Jato e Zelotes, que apuram 
desvios e eventos imorais, serão acompanhadas atentamente (07) 
pelo olho mais apurado do eleitor. A população está mais atenta aos 
fatos da política, distinguindo os espaços do bem e do mal, do bom 
e do mau político. Perfis sem ideias na cachola, sem programas, 
sem conhecimento, terão voo curto na campanha que se aproxima. 
Alguns não passarão no primeiro teste.

há, porém, um valor-conceito que expressa o esqueleto 
vertebral do político: trata-se da identidade, que abrange a história, 
o pensamento, a coerência, os sentimentos e a maneira de ser. Se 
a identidade é forte e positiva, o candidato será sempre associado 
às lembranças boas de seus eleitores e admiradores. Uma boa 
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imagem, porém, não nasce e cresce da noite para o dia. Foquem a 
lupa para enxergar erros e acertos, pois a população já usa lentes 
há muito tempo.

Ao começar o texto com o advérbio de sentença invariavelmente 
(01), o autor expressa sua convicção em relação ao que afirma. É por meio 
da segurança que transmite que tenta conquistar a cumplicidade do leitor. 
O enunciador assume inteira responsabilidade sobre seu enunciado. É um 
modalizador epistêmico asseverativo afirmativo, marcando a adesão do 
falante ao que ele diz: a previsibilidade de princípios e valores para definir 
o papel do político mais adequado para o Brasil

Em (02), apesar de o termo modalizador aparecer no meio da sentença 
“Os eleitores apontariam certamente...”, percebe-se a possibilidade de 
seu deslocamento, do tipo: “Certamente os eleitores apontariam” ou 
ainda “Os eleitores certamente apontariam”.  O que nos leva a considerá-
lo um modalizador sentencial. Na dimensão semântica, é um modalizador 
epistêmico asseverativo afirmativo, uma vez que, ao utilizá-lo, o autor 
apresenta o conteúdo como um conhecimento válido. Esse modalizador 
de certeza é uma manobra do autor que se antecipa a uma reação do 
interlocutor, ao citar os conceitos que seriam apontados pelos eleitores 
para definição do perfil do político brasileiro.

Em (03), ocorre uma mudança no escopo do advérbio. Percebe-se que 
o termo diretamente incide sobre o adjetivo proporcionais. A ausência 
da vírgula entre os termos e a impossibilidade de deslocamento (“são 
proporcionais diretamente”) comprovam a análise. Trata-se, portanto, 
de um advérbio de constituinte. Do ponto de vista semântico, a ideia 
de direcionamento afirmativo não deixa dúvidas sobre a apreciação do 
falante a respeito das significações contidas no enunciado: as demandas 
são proporcionais às notícias divulgadas na mídia sobre o assunto.

A opção pelo termo necessariamente (04) revela que o articulista 
deseja que o conteúdo sentencial seja entendido como um estado de 
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coisas que precisam ocorrer obrigatoriamente. Neste caso, podemos 
classificá-lo como um modalizador deôntico. Observe-se que o uso do 
advérbio de negação presente na sentença orienta para o entendimento 
do que “não é obrigatório”.

O advérbio infelizmente aparece duas vezes no artigo, nas ocorrências 
(05) e (06), explicitando a avaliação subjetiva do falante como reação à 
proposição. É uma manifestação que envolve os sentimentos do locutor. 
Ambos aparecem em posição inicial da sentença. São modalizadores 
discursivos subjetivos, “verbalizando as reações do locutor (ou do locutor 
em face do interlocutor) com respeito ao conteúdo sentencial” (CASTILhO, 
2010, p. 556).

O último advérbio em -mente que aparece no T1 é um outro 
exemplo do modalizador discursivo intersubjetivo, quando põe em relevo 
os sentimentos do locutor diante do interlocutor. É uma orientação 
argumentativa que incide sobre a sentença, manifestando a avaliação do 
enunciador de forma interpessoal. Atentamente (07) é o termo escolhido 
para revelar a forma, do ponto de vista do autor, de como a população se 
encontra em relação aos fatos e aos políticos do Brasil.

O T2 é um editorial publicado pelo jornal o globo, em 22 de fevereiro 
de 2016. Traz como tema a preocupação com o vírus da zika que vem 
assustando os brasileiros, principalmente, as grávidas pela possibilidade 
de desenvolver no feto a microcefalia.

O editorial é um gênero de texto que circula em diferentes veículos 
de comunicação, como em jornais, revistas, periódicos. Segundo Pereira e 
rocha (2006), ele é um texto que procura evidenciar a opinião da empresa/
agência jornalística. Quem o redige é o editor ou outra(s) pessoa(s) que 
trabalha(m) para o jornal/órgão. No entanto, o editorialista não assina o 
texto, uma vez que seu conteúdo representa a opinião institucional – e 
não uma opinião pessoal. Tem a função social de se posicionar diante de 
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algum acontecimento, política pública ou fato social recente, apresentando 
argumentos que possam influenciar, de alguma maneira, a opinião dos 
leitores.

Texto 2

Ação emergencial

São cada vez mais consistentes as evidências de que haja 
algum tipo de relação entre o vírus da zika e o aumento, crescente, 
do número de casos de microcefalia no Brasil. Ainda que o surto 
permaneça praticamente (08) circunscrito ao país, e com incidência 
maior em regiões bem delimitadas, ele ainda é um mistério para os 
pesquisadores.

Mesmo a Organização Mundial de Saúde, por prudência mais 
conservadora em aceitar como paradigma estatístico dados ainda 
sujeitos a comprovação, já emite sinais de que se aproxima da tese 
da associação direta entre microcefalia e o vírus da zika.

Mas a questão permanece em aberto, e estima-se que tanto as 
pesquisas feitas no Brasil quanto os testes patrocinados pela OMS 
demandam pelo menos seis meses até que os estudos cheguem a 
conclusões definitivas.

Mais do que compreensível, é imperioso que tais estudos 
sejam mesmo criteriosos. No entanto, há uma questão objetiva 
que decorre desse prazo para os laboratórios apresentarem suas 
conclusões: o Brasil enfrenta uma epidemia, e ainda bem ativa.

[...]

O tema envolve questões subjetivas, como moral, ética, 
crenças etc. Mas elas não podem se antepor ao viés objetivo: a zika/
microcefalia implica riscos para a saúde da mulher e do bebê. E, 
pelo aspecto social, não se pode esquecer a contumaz inépcia do 
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Estado com políticas de apoio às famílias cujos bebês nascem com 
necessidades especiais.

resta considerar outro viés objetivo: na verdade, o aborto nessas 
circunstâncias já é praticado no país, ainda que clandestinamente 
(09), por mulheres que tenham recursos para pagar, com algum 
grau de segurança, tais intervenções.

Negar essa realidade, que veda à gestante pobre a alternativa de 
interromper a gravidez — ou a empurra para o perigo das “clínicas” 
de fundo de quintal —, é pura hipocrisia. E isso não contribui para 
enfrentar positivamente (10) o problema.

Em (08) temos um caso de advérbio modalizador utilizado como 
estratégia para marcar a atitude do falante (no caso, do jornal) em relação 
ao conteúdo da proposição. Praticamente é um modalizador epistêmico 
quase asseverativo, pois não nega o valor de verdade do que se diz, mas fixa 
condições para ela. Demonstra que o conteúdo se confirma, pelo menos, 
na maioria das vezes; mas não há um comprometimento total do falante 
sobre o dito. No trecho, aparece incidindo sobre o adjetivo “circunscrito”, 
atuando sintaticamente como advérbio de constituinte.

A ocorrência (09) traz o advérbio clandestinamente entre vírgulas, 
comprovando a sua atuação sobre a sentença “o aborto nessas circunstâncias 
já é praticado do país”, mas expressa um julgamento, tomando por escopo 
basicamente os participantes da interação, orientando para o discurso. É 
um exemplo de modalizador discursivo intersubjetivo.

Positivamente (10) é um advérbio de sentença. As suas 
possibilidades de deslocamento comprovam o seu caráter sentencial: 
“Positivamente isso não contribui para enfrentar o problema”, “Isso não 
contribui positivamente para enfrentar o problema”, “Isso não contribui 
para enfrentar o problema positivamente”.  Na dimensão semântica, 
podemos classificá-lo como epistêmico asseverativo afirmativo, ao 
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expressar uma avaliação sobre o valor da verdade, apresentado de 
forma afirmativa. Não deixa marcas para a dúvida, tratando-se, assim, 
de uma necessidade epistêmica.

T3 é uma crônica argumentativa escrita por Luis Fernando Verissimo, 
publicada no jornal o globo, em 6 de março de 2016. O gênero é bastante 
evidenciado em jornais e revistas e uma das suas mais relevantes 
características se deve à ótica como são observados os detalhes, pois o 
fato possibilita ao cronista relatar de forma individual e original os fatos 
sob o seu olhar.  Como se o cronista, além de narrar um determinado fato, 
tivesse (e realmente tem) a oportunidade de expor o que pensa acerca 
do assunto. No texto, o autor fala de sua indignação com os escândalos 
financeiros, utilizando metáforas para se referir aos personagens que 
controlam o dinheiro e promovem a corrupção.

Texto 3

Abstrações

‘Deus não joga dados com o universo”, disse Einstein, para nos 
assegurar que existe um plano por trás de, literalmente (11), tudo, 
e que o comportamento da matéria é lógico, mesmo que sua lógica 
custe a aparecer.

A física quântica depois revelou que a matéria é mais maluca 
do que Einstein pensava e que o acaso rege o universo mais do que 
gostaríamos de imaginar, mas fiquemos com a palavra do velho. 
Deus não é um jogador, o universo não está aí para Ele jogar contra 
a sorte e contra Ele mesmo.

Já os semideuses que controlam o capital especulativo do 
planeta Terra jogam com economias inteiras e podem destruir 
países com um lance dos seus dados, ou um impulso dos seus 
computadores, em segundos. Todos têm 28 anos e um poder sobre 
as nossas vidas que o Deus de Einstein invejaria.
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[...]

O poder do dinheiro corrompe, como nos mostra o que estamos 
lendo nos nossos jornais, onde pipoca um escândalo financeiro por 
dia, e o poder do capital sem nenhuma vinculação moral com o que 
quer que seja corrompe absolutamente (12), pessoas, partidos e 
países.

As ocorrências (11) e (12) expressam a certeza do cronista sobre 
a verdade da sentença. Os advérbios modalizadores literalmente e 
absolutamente manifestam o grau de adesão do falante sobre o dito. 
É tão forte a percepção dessa asseveração afirmativa que, na leitura, o 
uso desses advérbios orienta para uma entoação marcante. Atuam como 
operadores argumentativos, na expectativa de interferir diretamente no 
comportamento do interlocutor, persuadindo-o. 

Outra questão relevante é a presença desses modalizadores no 
parágrafo inicial – apresentação – e no parágrafo final – conclusão. 
Constata-se que, após o uso do modalizador de certeza literalmente, o 
cronista se entrega a uma estratégia argumentativa previsível, esforçando-
se para imprimir um tom de autoridade a sua fala. Na finalização, percebe-
se que o que se assevera não é apenas o conteúdo proposicional, e sim a 
disposição do falante em sustentá-lo.

Considerações finais

Observando as estratégias discursivas utilizadas, percebemos que os 
advérbios modalizadores atuam com diferentes intenções e provocam 
diversos efeitos de sentido. As ocorrências revelam que os advérbios 
terminados em -mente, na sua maioria, não tomam por escopo apenas um 
constituinte da frase, mas sim todo o componente proposicional, além de 
constatar que estão ligados à necessidade pragmática do falante, que faz 
uso deles por uma forte motivação funcional.
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Constatamos que, no T1, o articulista utilizou sete advérbios em -mente 
para organizar a sua estratégia argumentativa. Nos parágrafos iniciais, ele 
optou por três advérbios modalizadores epistêmicos asseverativos, na 
expectativa de levar ao leitor a sua autoridade aliada à credibilidade do 
dito: a verdade de sua proposição.  O autor utiliza um deôntico, no meio 
do texto, a fim de instigar o interlocutor para uma tomada de decisão, uma 
persuasão no nível da obrigatoriedade de se posicionar. Os três últimos 
advérbios são discursivos. Por meio deles, manifesta-se a percepção mais 
subjetiva do autor, como um apelo para a sensibilização. 

T2 traz três ocorrências. O autor inicia (1º parágrafo) e encerra o 
seu texto (último parágrafo) com advérbios epistêmicos asseverativos 
afirmativos, explorando a força argumentativa desses elementos para 
apresentar o posicionamento do editorial. O discursivo clandestinamente 
foi utilizado no meio do texto, mantendo a coerência, no momento em 
que revela uma das formas de conseguir exercer oposição às políticas 
impostas, defendendo sobremaneira a tese apresentada.

Em T3, o cronista adota a mesma estratégia argumentativa ao iniciar e 
finalizar o seu texto com modalizadores epistêmicos asseverativos. O valor 
semântico dos adjetivos lateral e absoluto reforça a argumentação, sem 
deixar dúvidas sobre a defesa de suas ideias. Os sentidos se complementam 
para dizer sobre aquilo que é exatamente expresso, de forma plena,  
total, completamente.

Observando os três textos, em linhas gerais, podemos afirmar que 
há uma tendência para o uso dos epistêmicos asseverativos afirmativos, 
inclusive iniciando e terminando os textos, com incidência sobre todo o 
conteúdo proposicional. Das doze ocorrências, seis são asseverativos 
afirmativos contra quatro discursivos, um deôntico e um quase 
asseverativo. Dessa forma, fica explícita a presença da modalização para 
a argumentação, na expectativa de expressar uma avaliação sobre o valor 
da verdade das proposições em função do interlocutor.
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releva considerar, portanto, que o advérbio não só funciona como 
mero modificador do verbo, adjetivo ou do próprio advérbio, mas também 
se destaca como representante da argumentatividade, contribuindo de 
forma significativa na construção dos sentidos do texto. 

Assim, por sua heterogeneidade, entendemos que a classe adverbial 
requer estudos mais específicos, a fim de explorar as funções discursivas 
dos modalizadores, na perspectiva de que o falante é movido por intenções 
comunicativas quando organiza suas expressões linguísticas numa dada 
situação de interação verbal.

O que, a princípio, parece ser algo complicado para ser ensinado na 
escola, na verdade, é uma maneira natural de se refletir sobre a língua 
em uso. Observar o funcionamento da língua, em gêneros diversos, 
levará o professor a se deparar com situações que não estavam previstas 
nas gramáticas descritivas ou nos manuais didáticos, mas que, se bem 
alicerçadas, podem se transformar numa rica experiência de estudo 
gramatical nas salas de aula.
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A GÍRIA NA LINGUAGEM DO SAMBA
José Arnaldo Guimarães Filho (Uerj)

Introdução: a linguagem samba

As gírias que o nosso morro criou 
Bem cedo a cidade aceitou e usou 

“Não tem tradução”, Noel rosa

“Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim, senhor”, já 
cantou Zé Kéti, em um clássico de nossa música popular. “a voz do morro”, 
além de um manifesto – “Quero mostrar ao mundo que tenho valor”, é 
também uma espécie de certidão de nascimento, ainda que tardia, do 
samba. A comunidade em que nasceu o assume definitivamente como a 
sua voz oficial e fidedigna, a sua maior e melhor expressão, e se reconhece 
em suas letras e na sua batida contagiante e emblemática. 

Num primeiro momento, a linguagem do samba, carregada de gírias, 
uma de suas marcas, e de formas não abonadas pela norma padrão, 
acaba por dificultar, a compreensão e a consequente aceitação desse 
gênero nos salões nobres do rio de Janeiro, então capital da república. 
Muito do preconceito de que o samba foi vítima deve-se à sua linguagem, 
considerada vulgar e, por isso, não merecedora da atenção das classes 
mais favorecidas. Além disso, a sensualidade de seu ritmo e de sua dança 
e os temas nem sempre palatáveis de suas letras contribuem para cavar o 
abismo social entre a música do morro e o público da cidade. 

Curioso é que o que afasta num primeiro momento, seduz em 
seguida. Quando Noel rosa surge e começa a compor os sambas imortais 
que o distinguiriam, urdidos na mesma linguagem que aprendera em 
suas andanças pelas favelas cariocas e na convivência com os amigos e 
parceiros Wilson Batista e Cartola, a sociedade burguesa começa a ver 
com outros olhos e a ouvir com outros ouvidos a música que os negros 
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deram à luz no quintal de Tia Ciata. Algumas gírias e a fala malemolente 
dos cantores e compositores de samba são adotadas no asfalto, a ponto 
de o compositor citar essa apropriação no seu antológico e modernista 
“Cinema falado”, de 1933.

O presente artigo faz um levantamento das ocorrências da gíria em 
letras de samba e passeia pela teoria, antes de mergulhar na parte prática, 
tomando como roteiro para essa jornada clássico samba-glossário de 
Padeirinho e Ferreira dos Santos.

“Linguagem do morro” (Beth Carvalho)Tudo lá no morro 
é diferente

Daquela gente não se pode duvidar

Começando pelo samba quente

Que até um inocente sabe o que é sambar

Outro fato muito importante

E também interessante

É a linguagem de lá

Baile lá no morro é fandango

Nome de carro é carango

Discussão é bafafá

Briga de uns e outros dizem que é burburim

Velório no morro é gurufim

Erro lá no morro chamam de vacilação

Grupo do cachorro em dinheiro é um cão

Papagaio é rádio, grinfa é mulher

Nome de otário é Zé Mané

O samba: origens e características (“Tudo lá no morro é diferente...”)

Todo gênero de música popular é resultado do ambiente sociocultural 
em que se origina. Ele é criado para ser o veículo de expressão artística de 
uma comunidade. Por isso, suas letras giram em torno de uma temática 
recorrente, de interesse e reconhecimento das pessoas que formam a 
matriz social em que se forjou, e a sua forma musical é decisivamente 
marcada pela língua na qual suas letras serão escritas.
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Como se lê em Dionisio,

A canção é um gênero híbrido, de caráter intersemiótico, 
pois é resultado da conjugação de dois tipos de linguagem, 
a verbal e a musical [...]. É uma peça verbo-melódica 
breve de veiculação vocal [...], não é nem exclusivamente 
texto verbal, nem exclusivamente peça melódica, mas um 
conjugado de duas materialidades [...] e se coloca numa 
fronteira instável entre a oralidade e a escrita. (DIONISIO, 
2010, p. 118).

O samba carioca nasceu na região denominada por heitor dos 
Prazeres de Pequena África, que engloba a Zona Portuária e a Cidade 
Nova, no centro do rio de Janeiro. Como nos conta roberto M. Moura 
(2004), em seu No princípio era a roda, aquela região era habitada por 
pessoas pobres, de maioria negra e de origem baiana, resultado das 
intensas migrações internas e externas de que o rio de Janeiro foi alvo 
após a Abolição. No início do século XX, essa população, que morava 
em casebres e cortiços, foi escorraçada de suas moradias pela reforma 
da Cidade e teve que se abrigar nos morros mais próximos, de modo a 
continuar perto das ocupações adjacentes ao cais do Porto, ou se deslocar 
para os subúrbios mais distantes.

O samba logo se tornou a voz daquela gente que tinha nele o canal 
por meio do qual externavam suas mazelas amorosas ou sociais, davam 
vazão às suas angústias, ou simplesmente registravam os percalços da 
vida, quase sempre de forma bem-humorada. Por ser oriundo de uma 
comunidade social de certa forma homogênea, o samba reflete em suas 
letras, além dos temas que mais tocam seus criadores e adeptos, a fala de 
que se servem no dia a dia para a intercomunicação.

A variedade linguística forjada na Pequena África, ou o “jeito especial 
de falar” que se construiu nessa comunidade caracteriza o novo gênero 
musical que surge e lhe dá o sabor que tem até hoje. A fala carioca, a 
forma pela qual aquela gente se apropria da língua portuguesa, determina 
o samba como gênero musical. 
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A melodia e o ritmo se moldam à fala dos que criam o samba e de 
quem o canta nas primeiras rodas. Ao lado da estrutura musical (ritmo, 
melodia e harmonia) que caracteriza todo gênero, do acompanhamento 
harmônico típico (violão, sete cordas e cavaquinho), dos instrumentos de 
percussão (que são inventados junto com ele), e da dança malemolente de 
seus adeptos, a linguagem do samba é uma de suas marcas e é, como as 
demais, determinante para a sua forma definitiva.

A linguagem do samba (“Outro fato muito importante e também 
interessante é a linguagem de lá...”)

O samba foi por muito tempo relegado a segundo plano pelo público 
consumidor, “por ser uma música de negros, indolentes e libidinosos”, 
conforme está em Moura (2004, p. 82). Torcia-se o nariz para essa música 
que levou anos até ser aceita nos salões. 

Segundo Labov,

Uma comunidade de fala não pode ser concebida 
como um grupo de falantes que usam todos as mesmas 
formas; ela é mais bem definida como um grupo que 
compartilha as mesmas normas a respeito da língua”. [...] 
Os membros de uma comunidade de fala compartilham 
um conjunto comum de padrões normativos, mesmo 
quando encontramos variação altamente estratificada na 
fala real” (LABOV, 2008 [1972], p. 225 apud COELhO et al, 
2010, p. 37).

Muito do preconceito de que o samba foi vítima advém de sua linguagem, 
dentro da qual se ressaltam os usos não abonados pela norma-padrão – 
irrelevante para este estudo e para qualquer outro que pretenda ressaltar 
o gênero como traço cultural e artístico do povo brasileiro desassistido dos 
morros e vielas cariocas, a temática distanciada dos moradores “do asfalto” 
e, o que mais nos interessa neste estudo, o uso de gírias.
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Como lemos em Preti,

A linguagem do grupo social restrito, muito especialmente 
sua gíria, faz parte do que chamamos de signo de grupo. 
Pela forma como agride o convencional, como exprime 
as desigualdades sociais [...] podemos afirmar que a gíria 
de grupo constitui, também, um instrumento da luta de 
classes. A forma como demonstra sua capacidade de 
renovação é um exemplo eloquente da criatividade dos 
grupos. (PrETI, 1984, p. 248).

O vocabulário gírio, que é utilizado sem cerimônia nas letras dos 
primeiros sambas, merece atenção especial na distinção da linguagem 
desse gênero musical tipicamente carioca. O emprego desse linguajar 
reforça a oralidade que marca as letras do samba, não fossem assim as de 
qualquer canção, de qualquer gênero, em sua maioria. 

Sobre a gíria, merece atenção, ainda, o que está em Patriota:

reforça-se com isso que a característica de a gíria ser 
um linguajar fechado, criptológico, pode e cria situações 
nas quais a interação entre os falantes torna-se, 
praticamente, nula, revelando as mais diversas intenções: 
a de não querer mesmo ser entendido pelo interlocutor, 
ou a de agredir esse interlocutor, usando uma linguagem 
desconhecida dele e, assim, colocando-o à margem da 
conversa ou do diálogo (PATrIOTA, 2009, p. 40).

Como se vê, a gíria é uma especificidade da língua, marcadamente 
lexical, compartilhada por um grupo social restrito, cuja intenção é excluir da 
comunicação as pessoas estranhas ao grupo e, também, reforçar o sentimento 
de identidade e de pertencimento dos que fazem parte do grupo. 

No samba, essa marca de oralidade, que é o terreno fértil de onde brota 
a gíria, é ainda mais presente e explícita porque muitas canções nascem de 
improviso, nos desafios do partido-alto, em que dois ou mais versadores 
duelam após o canto uníssono de um refrão que lhes serve de mote.
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A população negra e mestiça que se desloca em primeiro lugar da 
zona portuária para os morros do Centro do rio e, logo depois, para os 
subúrbios e favelas da Zona Norte, leva a língua que se forjara na Pequena 
África e a espalha pela cidade. Junto com ela, vai o samba e tudo o que o 
cerca porque ele é, como percebeu Zé Kéti em samba metalinguístico e 
antológico já citado aqui, verdadeiramente a “voz do morro”. 

A língua dos morros e dos subúrbios mantém-se viva e, por isso, em 
constante evolução, mas de certa forma homogênea, pelos contatos que 
continua havendo entre seus moradores, parentes e ex-vizinhos, mesmo 
espalhados, ao longo do século XX por toda a cidade, e pela extraordinária 
força centrípeta que esse gênero musical demonstra, sobretudo depois do 
surgimento das escolas de samba. 

A fala mestiça carioca que surgira na Pequena África continua 
sendo comum aos habitantes das favelas pelas ligações culturais, sociais, 
religiosas e familiares que seus moradores perpetuam. O samba estará 
sempre presente nas festas e nas cerimônias religiosas, antes, durante 
e depois das celebrações. Ele é o elemento comum às comunidades que 
surgem e crescem por toda a cidade, junto com as manifestações religiosas 
e culturais de menor retumbância.

A gíria: formação (Baile lá no morro é fandango, nome de carro é 
carango, discussão é bafafá...”)

Como se sabe, toda língua se caracteriza, em seu aspecto social, pelos 
diversos usos empregados pelos seus falantes, que são determinados por 
aspectos extralinguísticos – o ambiente, a situação, a localização geográfica, a 
situação econômica, o contexto – que envolvem a comunicação e que exercem 
alguma influência sobre o modo como as pessoas fazem uso do idioma.

A utilização da gíria tem razões sociais claras, conforme constatamos 
na fala de Preti,
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A gíria é um signo de agressão e defesa, pelo que é 
compensatória e hermética, graças, normalmente, à mera 
alteração de significados por processos metafóricos, ou, 
em menor escala, à deformação dos significantes dos 
vocábulos, ou, ainda, por ambos os processos, isto é, 
por alteração semântica e por deformação da forma ao 
mesmo tempo. (PrETI, 1984, p. 249).

Conforme Patriota,

Entre esses usos, encontra-se a gíria. Variedade 
tipicamente oral, a gíria sempre esteve historicamente 
ligada aos chamados grupos marginalizados da sociedade, 
sendo a rejeição a principal atitude frente a esse uso. 
Porém, a gíria se incorporou na sociedade e apresenta 
no seu caráter ágil e efêmero um reflexo da própria 
instabilidade e desenvolvimento da sociedade moderna. 
(PATrIOTA, 2009, p. 14).

A gíria pode ser restrita a um grupo ou ser comum, quando adotada 
indiscriminada e inconscientemente por diversos segmentos da sociedade, 
a ponto de não ser mais, quando nesse estágio de uso, reconhecida como 
tal pelos falantes. 

A gíria de grupo, como se lê em Patriota, 

é aquela que tem como característica o traço de 
isolamento, de grupo fechado. São gírias usadas por 
setores da sociedade que, conscientemente, mantêm um 
aspecto de distanciamento com a sociedade em geral, 
seja pelo inusitado, seja pelo conflito que estabelecem 
com ela. A partir daí seu usuários criam um mundo 
particular e esse isolamento é levado à linguagem através 
de vocábulos específicos, também de caráter isolado e 
fechado (PATrIOTA, 2009, p. 39).

Esse compartilhamento comum das mesmas normas inclui o uso de 
gírias, porque ela é, conforme Luft,
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em sentido lato, a linguagem especial de um grupo social 
ou classe profissional; em sentido restrito, linguagem 
particular de um grupo caracterizada por deformações 
intencionais, criações anômalas, transformações 
semânticas, de caráter burlesco, jocoso ou depreciativo. 
(LUFT, 1973, p. 91).

A gíria comum é aquela adotada consciente ou inconscientemente 
pela sociedade, independente da idade, do gênero ou da classe social do 
falante, em situações informais, em que o uso da linguagem não é tão 
monitorado. Assim, deixa de ser um traço de distinção entre os falantes, 
ainda que seu emprego em ocasiões mais solenes não seja recomendado, 
porque perde a característica criptográfica que tem quando criada no seio 
de um grupo social pelas razões que vimos trazendo neste artigo até aqui.

Para encerrar esta parte, leiamos, mais uma vez, Preti:

Os critérios de prestígio e aceitabilidade social das palavras 
no discurso culto atingem, principalmente, a gíria. Seu 
uso na época contemporânea revela uma desmistificação 
crescente desse vocabulário, de tal maneira que vai 
perdendo suas conotações de “linguagem baixa”, “má 
linguagem”, “linguagem de malandro”, etc [...] para se 
tornar linguagem comum. (PrETI, 1984, p. 242).

 As letras de samba e a gíria (“Papagaio é rádio, grinfa é mulher: nome 
de otário é Zé Mané.”)

Sobre a gíria, chegamos a esse ponto: constituem-se de alteração 
semânticas, muitas vezes por processos de comparação explícita, 
metafóricos ou metonímicos, e pela deformação/ transformação dos 
vocábulos, ou por ambos os processos. Ou seja, pela gíria, os falantes de 
um grupo social instituem um novo significado a um significante, ou o 
transformam, de diferentes maneiras, para que a sua utilização possa ser 
aceita no meio sem ressalvas. 
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Para Preti, (Apud Urbano 2001, p. 182) “a gíria é um signo de agressão 
e defesa, pelo que é compensatória e hermética, graças, normalmente, à 
mera alteração de significados por processos metafóricos, ou, em menor 
escala, à deformação dos significantes dos vocábulos, ou, ainda, por ambos 
os processos, isto é, por alteração semântica e por deformação da forma 
ao mesmo tempo”.

Assim, para melhor visualização do que foi dito acima, a constituição 
da gíria pode ser explicitada da seguinte maneira:

1) por alteração semântica– metáforas, símiles e 
metonímias.

2) alteração morfofonêmica– redução ou transformação 
de palavras. 

3) por mudança de domínio discursivo– utilização de 
palavras e expressões de outros domínios discursivos 
(discurso jurídico, policial, médico, burocrático, religioso, 
etc)

4) por alterações concomitantes no significante e no 
significado.

Cumpre ainda enfatizar que, entre os falantes dessa variedade, há 
a consciência do uso abundante da gíria e a naturalidade na recepção e 
compreensão das letras do samba que fazem uso desse vocabulário.

Análise de corpus – colocando a mão na massa

 A seguir, levantaremos em cinco letras de sambas de diferentes fases 
do século XX o vocabulário gírio e classificaremos a gíria conforme seja 
de grupo ou comum, Procuraremos, também, estabelecer os significados 
submersos nos hermetismo do vocabulário gírio. O pequeno corpus, 
colhido no vasto acervo existente em disco (LPs e CDs), é representativo 
do samba carioca mais típico. As canções foram compostas e gravadas 
em diferentes décadas do século passado, o que atesta sua validade e 
a vitalidade da variante linguística em que foram produzidas. Além de 
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compositores genuinamente oriundos dos morros cariocas, há sambas 
compostos por artistas “do asfalto”, que, conhecedores das características 
desse gênero e obedientes a suas normas, se esforçam para utilizar uma 
linguagem apropriada e carregada de gírias, como se verá.

“Com que roupa” (Noel Rosa)

Noel rosa, Parlophon 78, 1930.

Agora vou mudar minha conduta

Eu vou pra luta pois eu quero me aprumar

Vou tratar você com a força bruta

Pra poder me reabilitar

Pois esta vida não está sopa

E eu pergunto: com que roupa?

Com que roupa que eu vou

Pro samba que você me convidou?

Agora eu não ando mais fagueiro

Pois o dinheiro não é fácil de ganhar

Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro

Não consigo ter nem pra gastar

Eu já corri de vento em popa (refrão)

Eu hoje estou pulando como sapo

Pra ver se escapo desta praga de urubu

Já estou coberto de farrapo

Eu vou acabar ficando nu

Meu terno já virou estopa (refrão)

Seu português agora deu o fora,

Já foi-se embora e levou seu capital.

Esqueceu quem tanto amou outrora,

Foi no Adamastor pra Portugal,

Pra se casar com uma cachopa. (refrão)
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Glossário comentado

minha conduta – gíria comum, metáfora; essa expressão provavelmente 
trazida do jargão policial, ou seja, de outro domínio discursivo; “modo de 
agir, de se portar”; 

me aprumar – gíria comum, metáfora; expressão trazida do discurso 
náutico, ou seja de outro domínio discursivo; “portar-se corretamente, 
dentro da lei”;

força bruta – gíria comum, metáfora; expressão provavelmente trazida 
do jargão policial, ou seja, de outro domínio discursivo; “com violência”; 

não está sopa – gíria comum, metáfora; “não está fácil”; 

Pro samba – gíria comum, metonímia; “festa, evento festivo de caráter 
popular”;

cabra trapaceiro – gíria de grupo, animalização; “pessoa desonesta, 
dada a golpes”;

de vento em popa – gíria comum, metáfora; expressão provavelmente 
trazida do discurso náutico; “com clima favorável, sem obstáculos”; 

estou pulando como sapo – gíria comum, comparação; “em dificuldades”;

se escapo – gíria comum, metáfora; expressão provavelmente trazida 
do jargão policial; “se me livro”;

praga de urubu – gíria comum, metáfora; “maledicência ou mau 
agouro de pessoas negativas, nefastas”;

coberto de farrapo – gíria comum, hipérbole; “maltrapilho”;

deu o fora – gíria comum, metáfora; “fugiu, partiu”.
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“Zé da Ralé” (Almir Baixinho e Diogo)

samba é no Fundo de Quintal, Fundo de Quintal, rGE, 1980.

Certo dia, o zé da Ralé resolveu ser bacana.

Mesmo a pé, chegou bem rapidinho em Copacabana. 

Camisa xadrez, em seu corpo há um mês,

calça pescando e mal remendada,

Seu pisante estava sem graxa e com a sola furada.

resolveu paquerar uma grã-fina 

Encostada num muro.

Nem sequer lhe passou pela cuca 

Que estava duro.

De saída veio um: 

– Tu se manca!, Se enxerga!, etc e tal

E de quebra levou um direto 

no meio do frontal.

Caiu, ficou estirado no meio da lona.

Quem nasce para dividir na vida nunca soma

Aqui vai um velho conselho para o Zé da ralé:

“O jeito é se conformar com o que na vida é.”

Glossário comentado

zé da Ralé – gíria comum, metonímia; “homem do povo, pobretão, 
simples”. A redução “Zé”, de “José”, muito comum entre os falantes do 
Brasil, seguida de outro substantivo determinativo, “Zé Mané”, “Zé 
Ninguém”, ou de uma locução adjetiva, “Zé com Fome”, “Zé da ralé”, 
nomeia um ser do sexo masculino pejorativamente. Pelo mesmo processo, 
as mulheres recebem rótulos a partir da criação de nomes próprios em 
que o primeiro elemento é “Maria”, outro nome comuníssimo no Brasil, 
seguido dos atributos quase sempre depreciativos, como em “Maria 
Gasolina”, “Maria Sapatão”, “Maria Chuteira”, etc.;

bacana – gíria de grupo, metáfora; “pessoa rica, de fino trato, bem-
nascida”;
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rapidinho – gíria comum para “sem demora”, “rapidamente”. Ao 
adjetivo “rápido” agrega-se o sufixo derivativo -inho, formador de 
diminutivo, mas aqui dotado com valor semântico de intensificação. 
Na variante culta, teríamos “muito rápido” ou “rapidíssimo”, formas 
bloqueadas na variedade em que foi composta a letra do samba;

calça pescando – gíria comum, metonímia; “calça de um número 
inferior ao do seu dono que, por isso, não cobre toda a perna do usuário, 
deixando à mostra parte de sua canela”. remete à pessoa que pesca na 
beira de um rio e que, para não molhar a barra da calça, dobra-a acima do 
calçado;

pisante – gíria de grupo, metonímia: significa “sapato”, ainda que o 
significante remeta ao ser que pisa ou a parte de seu corpo que toca o 
chão; troca-se o conteúdo, o pé, pelo continente, o sapato;

sem graxa – gíria de grupo, metáfora; “sujo, fosco, sem trato, velho”;

grã-fina – gíria de grupo, metáfora: “rica”; na verdade, a mulher a que 
se refere a letra é uma prostituta que se oferece nas ruas da Zona Sul do 
rio de Janeiro; por esperar “clientes” daquela localidade, supostamente 
abastados, veste-se de acordo com o ambiente no qual oferece seus 
serviços, daí a confusão em que se meteu o personagem do samba-fábula 
“Zé da ralé”;

cuca – gíria comum, metáfora: mente, cabeça, pensamento;

estar duro – gíria comum, metáfora: “estar sem dinheiro”;

se manca – gíria comum; metáfora; “tome consciência”; 

se enxerga – gíria comum; metáfora; “tome consciência”;

um direto – gíria comum, expressão trazida do discurso esportivo, 
relacionada ao boxe; “soco potente no rosto do adversário”;

no meio do frontal – gíria de grupo, metonímia; “rosto, face”;
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ficou estirado – gíria comum, expressão trazida do discurso jornalístico-
policial; “deitado, sem sentidos, desmaiado”;

no meio da lona – gíria comum, expressão trazida do discurso 
esportivo, relacionada ao boxe; a lona é o material que cobre o local em 
que ocorrem as lutas de boxe; metáfora: “a derrota, o piso, o chão”.

“Bebeto Loteria” (Tião Pelado) 

samba é no Fundo de Quintal, Fundo de Quintal, rGE, 1981. v. 2.
Bebeto subiu o morro gritando: – Fiz treze!

Mandando a miséria pra casa do chapéu.

Mandou repetir a rodada de cerva três vezes

Dizendo que bancava tudo

Que também era coronel.

Chegou no carteado, perdeu por perder;

Chegou na esquina deu nota de quina a valer.

o morro inteiro ficou perfumado com o perfume

Que a nega do Beto ganhou

Até quem não é de cheirar cheirou

Até quem não é de cheirar cheirou

De madrugada pintou sujeira, o morro cercado, tanta 
correria

E o tal de Bebeto a polícia levou.

Até hoje o morro quer saber

Qual foi a loteria que o Bebeto acertou.

Até quem não é de cheirar cheirou.

Glossário comentado

casa do chapéu – gíria de grupo; eufemismo; “xingamento, corruptela 
para um palavrão de alta frequência no registro inculto do português”;

rodada – gíria comum; metonímia: “refere-se ao pedido feito num 
estabelecimento comercial de algum produto, no caso da letra, a cerveja, 
em quantidade suficiente para todos os presentes que, normalmente, 
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sentam-se em volta de uma mesa, daí a raiz roda da qual se origina a 
palavra derivada”;

cerva – gíria comum por deformação (redução) da palavra original: 
“cerveja”; a redução ou encurtamento de palavras é um dos mecanismos 
mais frequentes na criação de gírias;

bancava – gíria comum; metáfora: “o verbo bancar significa no 
vocabulário gírio pagar, sustentar e faz referência à banca do jogo do bicho, 
onde são feitos os pagamentos aos apostadores de sorte que acertam 
centenas ou milhares sorteados nessas casas de apostas clandestinas”;

ser coronel – gíria de grupo; metáfora; “ser importante, influente, rico, 
poderoso”; 

carteado – gíria de grupo; metonímia; “lugar onde se jogam cartas”;

quina – gíria de grupo; metonímia; “r$50,00 (cinquenta reais)”;

o morro inteiro – gíria de grupo; metonímia e hipérbole; “toda a 
comunidade do morro”; 

a nega – gíria comum por deformação (síncope) da palavra original 
“uma das denominações de mulher, companheira, esposa, cônjuge”;

pintou sujeira – gíria de grupo, metáfora; “a expressão se refere à 
chegada de alguém que não é bem-vindo; no caso da letra, refere-se à 
chegada da polícia”; o verbo gírio “pintar”, metafórica, está associado a 
outras lexias (“pintou um lance, pintou uma mina, pintou um trampo etc) 
e significa surgir, aparecer, oferecer-se);

a polícia levou – gíria comum; metáfora; “ser levado pela polícia 
significa ser preso, muitas vezes injustamente e sem previsão de retorno”;

o morro – gíria de grupo; metonímia; “a comunidade, toda a gente”.
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“SPC” (Zeca Pagodinho e Arlindo Cruz)

Zeca Pagodinho, rGE, 1986.
Precisei de roupa nova,

Mas sem prova de salário,

Combinamos: eu pagava

Você fez o crediário.

nosso caso foi pra cova

E a roupa pro armário.

E depois você quis manchar meu nome

Dentro do meu metiê.

mexeu com a moral de um homem;

Vou me vingar de você.

Porque eu vou sujar seu nome no SPC

Tu vai ver, eu vou sujar seu nome no SPC

Quis me fazer de otário,

Mas o crediário já está pra vencer.

Sei que não sou salafrário,

Mas o numerário você não vai ver.

Tens um emprego de elite

E eu tenho um palpite que tu vais perder.

É necessário estar quite, o patrão não permite

Que fique a dever

Com o aumento dos juros,

Você, em apuros, pra mim vai correr,

Pra me vingar dos teus furos,

Juro que estou duro, não pago o carnê.

Olha, pretinha danada,

Deixa de mancada,

Te devo e vais ver
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Glossário comentado

prova de salário – gíria de grupo, metáfora; “emprego fixo, anotação 
de emprego na carteira de trabalho”;

caso – gíria comum; metáfora; “romance, namoro, casamento”;

foi pra cova – gíria comum; metáfora; “morreu, acabou, terminou”;

manchar meu nome – gíria comum; metáfora; falar mal, intrigar, 
cometer injúrias, espalhar mentiras;

metiê – gíria de grupo; metonímia; “ambiente de trabalho ou de moradia”;

mexeu – gíria comum; metáfora; “feriu, atacou”; 

moral de um homem – gíria comum; metáfora; “honradez, retidão 
moral, conduta ética”;

eu vou sujar seu nome no SPC – gíria de grupo; metáfora; “ameaça 
comum, deixar de pagar as prestações de um crediário, o que leva o nome 
do titular do carnê a constar no Serviço de Proteção ao Crédito, lista de 
inadimplentes que impede novas compras pelos que fazem parte dela”;

fazer de otário – gíria comum; comparação; “ludibriar, enganar”;

numerário – gíria de grupo; metáfora; “dinheiro vivo, pagamento”;

de elite – gíria comum; metáfora: “bom, bem visto, especial, incomum;

tenho um palpite – gíria comum; metáfora; “ter um palpite é ter uma 
premonição, recebida em sonhos ou pelo sexto sentido; refere-se ao 
jogo do bicho em que muitos dos moradores pobres da cidade apostam, 
levados por sonhos com os animais que fazem parte do relação de apostas 
desse jogo de azar”;

vai correr – gíria comum; metáfora; “vai recorrer, vai voltar”;

furos – gíria comum; metáfora; “pecados, erros”;

estou duro – gíria comum; metáfora; “sem dinheiro, desapercebido”;
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pretinha – gíria comum; metonímia; “termo carinhoso para mulher, 
companheira, namorada”;

danada – gíria comum; metáfora; “perigosa, tinhosa, briguenta”;

mancada – gíria comum; metáfora; “erro, pecado”.

“Dá um tempo, malandragem” (Adezonilton, Moacir Bombeiro, Popular)

“Malandro é malandro”, Bezerra da Silva, rCA Victor, 1986.
Vou apertar

Mas não vou acender agora

Vou apertar

Mas não vou acender agora

Eh! se segura, malandro

Pra fazer a cabeça tem hora

Ei, você não está vendo

Que a boca tá assim de corujão

Tem dedo de seta adoidado

Todos eles a fim de entregar os irmãos

malandragem, dá um tempo

Deixa essa pá de sujeira ir embora

É por isso que eu vou apertar

Mas não vou acender agora...

É que o 281 foi afastado

O 16 e o 12 no lugar ficou

E uma muvuca de espertos demais

Deu mole e o bicho pegou

Quando os home da lei grampeia

couro come a toda hora

É por isso que eu vou apertar

Mas não vou acender agora...
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Glossário comentado

Vou apertar – gíria de grupo; metáfora; “preparar um cigarro de 
maconha, enrolar e prensas o fumo num papel de seda”;

se segura – gíria de grupo; metáfora; “previna-se, tome cuidado, seja 
precavido”;

malandro – gíria de grupo; metáfora; “componente de facção 
criminosa, bandido, fora da lei, marginal”;

fazer a cabeça – gíria de grupo; metáfora; “drogar-se”;

a boca – gíria de grupo; metáfora; “lugar em que se vendem drogas 
ilícitas”

tá assim – gíria de grupo; metáfora; “cheio de, lotado, abarrotado”;

de corujão – gíria de grupo; metáfora; “pessoa suspeita de ser 
delatora”; 

dedo de seta – gíria de grupo; metáfora; “delator”;

adoidado – gíria de grupo; metáfora; “muito, cheio de”;

a fim de – gíria de comum; metáfora; “disposto a, propenso a”;

entregar – gíria de grupo; metáfora; “delatar”;

os irmãos – gíria de grupo; metáfora; “parceiros de bandidagem”;

malandragem – gíria de grupo; metáfora; “gangue, quadrilha”;

dar um tempo – gíria de grupo; metáfora; “parar de fazer algo, esperar”

essa pá – gíria de grupo; metáfora; “sentido coletivo, porção”; 

sujeira – gíria de grupo; metáfora; “gente estranha, inimigos, 
delatores”;

281 – gíria de grupo; metonímia; “faz referência a um artigo do Código 
Penal Brasileiro, designa o dono do negócio, o chefe do tráfico”; 
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16 e 12 – gíria de grupo; metonímia; “os números referem-se a artigos 
do Código Penal Brasileiro e designam bandidos com poucos crimes nas 
costas, inexperientes, iniciantes”;

muvuca – gíria de grupo; metáfora; “ajuntamento, aglomeração, 
balbúrdia”;

espertos – gíria de grupo; ironia; “pessoas estranhas ao ambiente, 
supostamente pertencentes ao grupo, mas sem efetivamente fazerem 
parte da facção”;

Deu mole – gíria de grupo; metáfora; “fraquejar, vacilar, errar”;

o bicho pegou – gíria de grupo; metáfora; “a situação tornou-se 
insustentável, perigosa”;

os home – gíria de grupo; metáfora; “a polícia”;

grampeia – gíria de grupo; metáfora;

couro come – gíria de grupo; metáfora.

Algumas conclusões (“Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me 
altere o samba tanto assim...”)

O presente estudo procurou mostrar que a gíria é um dos traços 
característicos da letra de samba porque todo gênero de música popular 
é resultado do ambiente sociocultural em que se origina. Ele é criado 
para ser o veículo de expressão artística de uma comunidade. Por isso, 
suas letras giram em torno de uma temática recorrente, de interesse e 
reconhecimento das pessoas que formam a matriz social em que se forjou, 
e a sua forma musical é decisivamente marcada pela língua na qual suas 
letras serão escritas. Por ser oriundo de uma comunidade social de certa 
forma homogênea, o samba reflete em suas letras, além dos temas que 
mais tocam seus criadores e adeptos, a fala de que se servem no dia a dia 
para a intercomunicação. 
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O vocabulário gírio, que é utilizado sem cerimônia nas letras dos 
primeiros sambas, e que persiste como parte constituinte do samba até 
hoje, merece atenção especial na distinção da linguagem desse gênero 
musical tipicamente carioca. O emprego desse linguajar reforça a oralidade 
que marca as letras do samba, não fossem assim as de qualquer canção, de 
qualquer gênero, em seu despojamento e sua brejeirice.

No levantamento criterioso feito em cinco letras de sambas de 
épocas diferentes do século passado, percebemos a permanência da gíria 
– comum ou de grupo – como traço característico desse gênero, mesmo 
nas músicas compostas por artistas não oriundos das comunidades pobres 
da cidade do rio de Janeiro. Tal procedimento atesta a presença da gíria 
como uma marca do samba. Percebe-se, ainda, a recorrência de algumas 
formas em canções diversas e a força expressiva que as gírias possuem 
e emprestam às músicas, descrevendo com minúcias os habitantes e as 
situações apresentadas nas letras.

O samba continua a ser a voz do morro, como diz a antológica criação 
de Zé Kéti, por ser a expressão dos anseios e sentimentos do povo mais 
pobre da cidade do rio de Janeiro e, também, porque suas letras são 
compostas na variedade linguística comum a grande parte da população da 
cidade. Para isso, concorre decisivamente o emprego recorrente da gíria, 
pelo que ela é compensatória e hermética, e pelo traço de isolamento, de 
grupo fechado que carrega. No samba, além da obediência a esse código 
de conduta e da importância constitutiva para o gênero música, o uso das 
gírias apresenta ainda um ganho adicional, que é a força expressiva de que 
são dotadas, como se tentou mostrar neste artigo.
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ANÁLISE DO FORMATIVO -ÓDROMO NA CONTEMPORANEIDADE: 
RADICAL OU SUFIXO?

José Augusto de Oliveira Pires (UFRJ)

Introdução

No presente trabalho, estudamos o elemento morfológico -dromo 
nas construções X–dromo, em que X é vinculado a uma palavra de livre 
curso na língua, como em “sambódromo” (local destinado aos desfiles das 
escolas de samba, composto por uma passarela e uma área de dispersão 
das agremiações) e “namoródromo” (local destinado para namoros). O 
formativo -dromo é proveniente do grego e tem como significado “ação 
de correr, lugar para corrida, corrida” (hOUAISS, 2009). Na língua grega, 
tratava-se de um elemento composicional. No século XIX, foi importado 
em massa para o português e mais utilizado na formação de palavras 
da linguagem científica internacional, mais especificamente no domínio 
da botânica, a exemplo de “axonódromo” e “catádromo” – “em que as 
nervuras terciárias se dispõem paralelamente às secundárias, das quais 
partem” e “em que as nervuras ímpares estão localizadas na face inferior 
e as pares, na superior”, respectivamente (hOUAISS, 2009).

No atual estágio da língua, sobretudo na variedade brasileira, a 
partícula -dromo vem sendo amplamente utilizada na formação de 
novas de palavras; no entanto, elas não remetem em sua totalidade ao 
significado dicionarizado. há construções que, por mais que mantenham 
o sentido básico – lugar, local – apresentam uma diferente acepção, como 
são os casos de “camisódromo” e “piscinódromo”, respectivamente, “uma 
loja voltada para a vendagem de indumentárias voltadas para o público 
masculino” e “lugar onde se encontram várias piscinas”. Percebe-se, dessa 
maneira, que as construções mais atuais realizadas com o formativo -dromo 
acabam tendo uma variação de significado, preservando, da acepção 
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primitiva, apenas o significado de local. Ademais, devemos também 
ponderar que as construções mais novas com o formativo em questão 
possuem uma diferença no estatuto morfológico da partícula, que deixa 
de ser um elemento de composição para ser visto como um elemento 
de derivação – uma mudança de radical para afixo. Concomitante a essa 
mudança, em vez de construções com -dromo, elas seriam realizadas com a 
incorporação da vogal média baixa [Ɔ], sendo, pois, -ódromo, como são os 
casos de “pagodódromo” e “peixódromo” – que significam, nesta ordem, 
“espaço de lazer destinado para a prática do gênero musical pagode” e 
“local onde são comercializados diversos tipos de pratos culinários com 
peixe e que tem como objetivo principal a consolidação da atividade do 
pescado” – e não “*pagodédromo” e “*peixédromo”, com manutenção 
das vogais da forma de base.

Um outro ponto importante diz respeito ao questionamento feito por 
estudiosos como Kastovsky (2009), Bauer (2005), ralli (2007), Gonçalves 
(2011a) e Gonçalves e Andrade (2012), no qual os autores entendem que a 
composição e derivação não são processos claramente distintos; possuem 
fronteiras maleáveis e, portanto, seus membros possuem a capacidade de se 
modificar ao longo do tempo. E é com base nessa noção que sustentamos a 
análise e a descrição de -dromo no português contemporâneo, cujo objetivo 
passa a ser o de averiguar a transformação por que passou a partícula em 
questão, de modo a ratificar que as construções mais atuais são (a) realizadas 
por processo derivacional (e não mais composicional) e (b) o elemento em 
questão passa a ser -ódromo e não mais -dromo. No presente trabalho, 
além de nos basearmos nos estudos propostos por Gonçalves (2011a) e 
Gonçalves e Andrade (2012), também nos fundamentaremos na Teoria da 
Morfologia Construcional de Booij (2005, 2010), visando a descrever e a 
representar o formativo -dromo por intermédio de esquemas construcionais  
propostos pelo autor e posteriormente adaptados para o português em 
Gonçalves e Almeida (2013). 
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O presente trabalho será dividido da seguinte maneira: revisão 
bibliográfica sobre o formativo com relação à origem e ao percurso 
histórico por que passa a partícula em questão. Posteriormente, 
analisaremos dados a partir de alguns critérios arrolados por Gonçalves 
e Andrade (2012) – deve-se fazer a ressalva de que, por mais que sejam 
11 os critérios, nem todos serão descritos, visando a respeitar o limite 
de páginas do artigo. Em seguida, é realizada a análise de -ódromo sob 
a perspectiva da Teoria da Morfologia Construcional, proposta por Booij 
(2005, 2010) e adaptada para o português por Gonçalves e Almeida (2013). 
O propósito é apresentar o arcabouço teórico, com o intuito de observar 
as principais motivações para a utilização da teoria de Booij no fenômeno 
em questão. Por último, teremos as considerações finais, seguidas das 
referências bibliográficas.

As referências a -dromo na literatura

Ao fazermos um levantamento do formativo -dromo na literatura 
existente, percebemos a presença de visões diferentes acerca do 
tratamento dado a essa partícula. No que diz respeito às conceituações, 
podemos notar que abrangem desde a origem – “hipódromos” como 
a primeira palavra dicionarizada conhecida, que significa “lugar para as 
corridas de cavalos”, sendo datada do século XVII, mais especificamente 
do ano de 1677 (hOUAISS, 2009) –, passando por visões mais tradicionais, 
que o classificam como um elemento composicional, ou seja, como um 
radical (CUNhA; CINTrA, 2001, 2008; BEChArA, 2004), até propostas 
mais recentes, que apontam uma migração do formativo para o processo 
derivacional, sendo visto como um neossufixo do português (LArOCA, 
2005). Ademais, nessa nova visão, também podemos notar uma outra 
diferença: a incorporação da vogal [Ɔ] ao formativo, passando de -dromo a 
ódromo, como apontado, por exemplo, em Sandmann (1987), Basilio (1997, 
2010) e Gonçalves (2011b, 2012). Ao considerarmos algumas gramáticas 
tradicionais e dicionários etimológicos, morfológicos e de referência, 
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podemos notar que, muito embora sejam fontes diferentes, têm um ponto 
em comum: definem o formativo -dromo como um radical, sendo esse 
elemento classificado, pois, como unidade da composição.

Baseados na definição no Dicionário etimológico Nova Fronteira da 
língua portuguesa (1986, p.34), de Antônio Geraldo da Cunha, constatamos 
que -dromo é analisado como um “elemento de composição, do grego 
drómos, ação de correr, corrida, lugar de corrida”. Como exemplo de 
formação que não veicula tal sentido – não se encaixa na concepção de 
ação ou lugar de corrida – tem-se “craspedódromo”, adjetivo relacionado 
à área da botânica, cujo significado é um qualificativo para formas “em 
que as nervuras secundárias são secantes em relação à margem da folha 
(diz-se de nervação)”.

No que diz respeito ao dicionário morfológico, também notamos que 
as considerações feitas acerca do formativo dromo apontam para uma 
concepção mais composicional. A partir da investigação feita em heckler 
(1981), percebemos que a conceituação diz respeito à origem no grego 
“drómos”, que seria “relativo a carreira; correr; que corre”. São exemplos 
(i) “perídromo”, (ii) “prodrômico”, (iii) “pródromo”, (iv) “síndroma” e (v) 
“síndrome”, que significam, respectivamente, (i) “galeria ou espaço 
coberto em torno de um edifício”, (ii) “relativo a pródromo”, (iii) “o que 
antecede a (algo); precursor, prenúncio, antecedente”; (iv) “síndrome” 
e (v) “conjunto de sinais e sintomas observáveis em vários processos 
patológicos diferentes e sem causa específica”.

Em se tratando dos dicionários eletrônicos consultados, no houaiss 
(2009), verificamos que a definição é praticamente a mesma: “elemento 
de composição; pospositivo do grego drómos, ou ‘ação de correr, lugar 
para corrida, corrida’”, como “aeródromo”, definido no referido dicionário 
como “espaço delimitado, em terra, provido de relativa infraestrutura 
para o pouso e decolagem de aeronaves destinadas ao transporte de 
passageiros ou de cargas diversas”. Embora o dicionário Aurélio (2004) traga 
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uma informação um pouco diferente, podemos verificar que o conceito 
central não fica muito distante dos já mencionados, a saber: “elemento 
de composição; ação de correr’, ‘corrida’; ‘deslocamento rápido em 
veículo’; ‘lugar para correr’; ‘pista’; ‘local de’; ‘fluxo’, ‘corrente’.” O exemplo 
apresentado na obra é “autódromo”, denominado como o “conjunto de 
pistas e edifícios (instalações para administração, arquibancadas, controle, 
oficinas de reparos, etc.), para corrida de automóveis”. 

Por último, em algumas gramáticas tradicionais, também notamos 
que as conceituações são basicamente as mesmas. Na Nova gramática 
do português contemporâneo (CUNhA; CINTrA, 2001), dromo é definido 
como “lugar para correr” e exemplificado com o vocábulo “velódromo”, 
cuja denominação é de “local destinado a corridas ciclísticas, dotado de 
pistas, instalações para o público etc.”. Na versão mais atualizada desse 
livro, os autores trazem a mesma concepção, apresentando que “dromo 
funciona, preferentemente, como segundo elemento da composição” 
(CUNhA; CINTrA, 2008, p. 126), como se observa em “hipódromo”. 
Para Bechara (2004), dromo significa “corrida, curso”, e a exemplificação 
também se faz com “hipódromo”, entendido como “local com pistas 
próprias para corridas de cavalos e tribunas para o público”.

Ao partirmos para a pesquisa nos manuais de morfologia, notamos 
que a descrição feita se mostra diferente das realizadas nos dicionários 
(etimológicos, eletrônicos e morfológicos) e nas gramáticas tradicionais. 
Autores como Sandmann (1988) e Laroca (2005) apresentam uma visão 
alternativa acerca do estatuto morfológico de dromo.

Sandmann (1988) traz o formativo não mais como elemento de 
composição, nem sequer como dromo, mas como elemento de derivação 
ódromo. Justifica tal transição relacionando-o a um sufixo em razão de 
“se prestar à formação de novas palavras em série e porque não ocorre 
livremente na frase” (SANDMANN, 1988, p. 47). O autor pondera que o 
significado inicial – “ação de correr, corrida, lugar de corrida” – não pode 
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ser relacionado diretamente ao significado atual das novas formações; há 
a ampliação do sentido inicial, como forma de conseguir contemplar as 
formações mais recentes, pois muitas se baseiam na acepção de lugar, 
locativo, como é o caso de vocábulos como “camelódromo”, que se refere 
ao “lugar de concentração do comércio popular na cidade do rio de Janeiro”, 
e “amoródromo”, “lugar para a prática do amor”. Nesses dois exemplos, a 
ideia de locativo se mantém, sem, entretanto, fazer referência a um lugar 
para corrida. Laroca (2005) aborda o elemento dromo como sendo um 
neossufixo, isto é, um elemento derivacional. Mantém, todavia a forma 
dromo, diferentemente de Sandmann (1988). À semelhança do autor, Laroca 
também constata haver uma transformação no que diz respeito à mudança 
de sentido em sua origem: “de curso, corrida, marcha, condutibilidade, 
passou a designar o local (apropriado) para acontecer determinado fato ou 
evento” (LArOCA, 2005, p. 75), como em “namoródromo”, “papódromo” 
e “beijódromo”. Basilio (1997) argumenta que, entre alguns dos 
processos referentes a operações analógicas, haveria um novo modelo da 
esquematização com dromo; haveria o formato realizado nas construções 
Xódromo. A autora, com base no processo de hipódromo e na noção de 
“lugar de atividade de cavalo”, aborda, por analogia, novas construções, 
como “camelódromo” e “namoródromo” como “lugar de atividade de 
camelô e lugar para namorar”, respectivamente. Ademais, Basilio (2010) 
reitera a noção de que, entre alguns dos processos estabelecidos por 
construções analógicas, o formativo dromo se encaixa, agora, no modelo 
Xódromo. Por último, Gonçalves (2011b), ao fazer uma ponderação sobre 
diversos formativos gregos, entre eles a partícula dromo, considera que 
essas “são formas indiscutivelmente presas, possuindo, assim, mais uma 
característica das derivações ordinárias” (GONÇALVES, 2011b, p. 16). Além 
disso, considera que “a vogal [Ɔ], outrora imprevisível e entendida como 
elemento relacional, passa a ser parte integrante dos formativos à direita” 
(GONÇALVES, 2011, p. 7). Dessa forma, além de considerar a modificação 
do estatuto morfológico de dromo, também contempla a anexação da 
vogal [Ɔ] ao formativo, passando, portanto, a ódromo.
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Com o levantamento feito nos manuais de morfologia, notamos que 
os autores são unânimes em considerar a transformação por que passa o 
formativo dromo no português contemporâneo, sobretudo na variedade 
brasileira, de onde provém a maior parte dos dados que compõem 
nosso corpus. Dessa maneira, percebemos que os autores relativizam a 
categorização como radical, assumindo que a forma em questão hoje se 
comporta como sufixo.

Aplicação dos critérios ao formativo

Nessa parte, visamos a aplicar alguns dos critérios estabelecidos por 
(a) Gonçalves e Andrade (2012) ao formativo em questão que confirmem a 
modificação pela qual passou a partícula no português contemporâneo. Tal 
aplicação tem por intuito não apenas ratificar uma transformação em seu 
estatuto morfológico – da composição para a derivação – como também 
no modo como se apresenta – de dromo para ódromo. Os parâmetros 
elencados por Gonçalves e Andrade (2012) são distribuídos a seguir:

(1) Posição; (2) Boundedness; (3) relação prosódia-
morfologia; (4) Estabilidade funcional; (5) Aplicabilidade; 
(6) Densidade semântica; (7) Previsibilidade semântica; (9 
e 10) Seleção categorial/semântica + Combinabilidade; e 
(11) regras de redução de coordenação.

Conforme foi mencionado na introdução, apenas alguns deles serão 
descritos. Assim, detalharemos os cinco primeiros.

Posição

Acerca do critério posição, devemos considerar que afixos possuem 
restrições posicionais, enquanto radicais não necessariamente possuem 
tais restrições. Em outras palavras, o elemento derivacional “tende a 
aparecer em uma posição pré-determinada na estrutura morfológica da 
palavra” (GONÇALVES; ANDrADE, 2012, p. 2), enquanto os radicais têm 
maior mobilidade dentro da palavra. Para esse último, há como exemplo o 
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caso do neoclássico “fone”. Esse formativo pode aparecer em construções do 
tipo “fonética” e “telefonia”, demonstrando a possibilidade de figurar tanto 
à esquerda quanto à direita em vocábulos complexos. No caso de ódromo, 
ele se encaixa, por esse parâmetro, no rol dos elementos derivacionais, 
em decorrência de aparecer somente na segunda posição, isto é, na 
posição de sufixo. Não há possibilidade de esse elemento ocorrer na borda 
esquerda da palavra, ou seja, na posição de base ou prefixo. Exemplos como 
“bodódromo”, que designa “local complexo gastronômico de degustação da 
carne de bode”, ratificam a afirmação, comprovando que, ao contrário de 
outros neoclássicos que eventualmente aparecem na posição de radical – a 
exemplo de -metro, “métrico” e “metragem” –, -ódromo nunca é vinculado 
à borda esquerda da palavra. Portanto, pelo critério posição, -ódromo tende 
a ser classificado como elemento da derivação. 

Boundedness

O critério boundedness tem por caracterização ponderar que 
afixos constituem formas presas, isto é, são partes integrantes de 
palavras, não funcionando sozinhas como comunicação suficiente, por 
só se manifestarem quando combinadas a outras formas (GONÇALVES; 
ANDrADE, 2012, p. 2). Isso significa dizer que, por esse critério, constata-
se que ódromo, uma vez mais, aproxima-se do processo derivacional. 
Isso se dá em decorrência da impossibilidade de o formativo se constituir 
como um vocábulo de livre curso na língua, diferentemente de elementos 
composicionais. Tomemos como exemplo a formação “aguardente”. Ainda 
que haja a perda segmental da vogal [a] quando da junção dos vocábulos, 
conseguimos vislumbrar se tratar de duas palavras com possibilidade de 
livre curso na língua – “água” e “ardente”. No caso do neossufixo, não 
visualizamos essa possibilidade, fato já observado por Sandmann (1988). 
Ao analisarmos “camisódromo”, que seria uma “loja destinada para a 
vendagem de roupas para o sexo masculino”, o primeiro item tem a 
possibilidade de se constituir enquanto um elemento isolado – “camisa” – 
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no entanto, o segundo não possui livre curso na língua. Isso se dá em razão 
de não haver a possibilidade de -ódromo se manifestar sem que lhe seja 
anexada uma palavra, por não possuir significado de maneira isolada. Uma 
construção como “o sambódromo é um ódromo de desfile” soa estranha 
porque ódromo não se constitui enquanto um vocábulo de livre curso na 
língua. Conforme esse critério, também notamos que -ódromo se encaixa 
na derivação, comportando-se como sufixo.

Relação prosódia-morfologia

No que diz respeito à relação prosódia-morfologia, o fato se baseia 
em sufixos não projetarem, sozinhos, palavras prosódicas independentes. 
Significa dizer que não constituem uma palavra prosódica em virtude 
de serem presos e subordinarem-se a um único acento, diferentemente 
do que ocorre na formação de compostos (“beija-flor”) ou mesmo na 
formação de várias palavras prefixadas (“pré-escola”). Em outras palavras, 
a pronúncia do sufixo está atrelada ao fato de estar adjungido à outra 
forma, com ela constituindo uma unidade acentual. Formações como 
“celularódromo” e “caródromo”, que significam, respectivamente, “local 
para o armazenamento de celulares e lugar onde ficam as fotos individuais 
de uma turma em uma única imagem” se realizam em uma única 
palavra prosódica. Tal fato pode ser confirmado por regras fonológicas 
do vocalismo pretônico, aplicadas no âmbito desse processo, como a 
neutralização. De “bode” para “bodódromo”, a vogal pretônica se realiza 
[o], seguindo a tendência de realização na fala carioca. A realização com 
média aberta [ɔ] seria licenciada por harmonia vocálica, já que o sufixo 
contém uma média aberta. Pelo critério relação prosódia-morfologia, uma 
vez mais o elemento tende a ser considerado derivacional.

Estabilidade funcional

Para este critério, ou seja, estabilidade funcional, Gonçalves e 
Andrade (2012, p. 3) estipulam que “afixos tendem a ser caracterizados 
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como elementos mais estáveis, com função sintática e semântica pré-
determinada”, situação um pouco diferente em uma relação aos compostos, 
menos estáveis tanto sintática quanto semanticamente. Em outras palavras, 
quando se tem o processo da composição, percebemos que o input pode 
não ser tão regular ou padronizado quanto o do processo derivacional.

rocha Lima (2007) constata haver dez tipos diferentes de composição 
no âmbito da justaposição – entendendo composição por justaposição 
como “apenas justapor-se, conservando cada qual sua integridade de forma 
e acentuação” (LIMA, 2007, p. 225). Eis alguns desses tipos de formação 
contemplados pela gramática: substantivo+substantivo, sendo “peixe-
espada” um de seus exemplos; substantivo+preposição+substantivo, 
com “pé-de-moleque” uma das possibilidades; verbo+verbo tal qual em 
“corre-corre”, entre outros. Por sua vez, para o neossufixo em questão, 
percebemos uma padronização no que concerne à formação do vocábulo. 
O produto, no corpus levantado até o presente momento, sempre foi um 
substantivo formado a partir de uma base substantiva e/ou adjetiva, como 
em “paizódromo” e “bobódromo” que, nessa ordem, designam “lugar de 
encontro dos pais” e “lugar de concentração de bobos”. Ao observarmos 
os exemplos, constatamos que, no primeiro caso, o input é um substantivo; 
no segundo, o input é um adjetivo e que ambos têm como output um 
substantivo que indica localidade. Por mais esse critério, constatamos 
que o elemento -ódromo vai ao encontro de um processo derivacional. 
Evidência disso é o fato de esse elemento responder pela classe e pelo 
significado do produto, além de determinar o gênero (sempre masculino).

Aplicabilidade

No critério aplicabilidade, Gonçalves e Andrade (2012, p. 3) 
mencionam que “afixos servem para criar séries de palavras, apresentando 
grande potencial de formação de novas unidades lexicais”. Com radicais, 
notamos que a produção lexical não é tão notável quando com sufixos. Em 
“beija-flor”, notamos que os vocábulos, quando isolados, não possuem a 
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tendência de uma formação sistemática, de modo a demonstrar um grande 
potencial em termos de produção em larga escala. Quando o formativo 
dromo era concebido, em sincronias passadas, como um elemento de 
composição, vemos que sua produção não é tão considerável quando 
do momento em que o concebemos como um afixo. A diferença é tão 
significativa que passamos a ter o dobro de palavras – a maioria delas ainda 
não-dicionarizada. Vocábulos como “musicódromo” e “urubuzódromo” – 
“lugar destinado para a prática de se escutar música” e “local onde reside 
um depósito irregular de lixo que, por usa vez, acaba por atrair diversos 
urubus”, respectivamente – podem vir a atestar a produtividade atrelada à 
criatividade de incrementar o léxico na língua portuguesa. Tendo em vista 
tais assertivas, podemos notar que o elemento em análise está, assim 
como os outros critérios, propenso para o lado da sufixação. O corpus 
contém 110 formações, o que atesta a grande aplicabilidade do formativo, 
volume compatível com o de afixos como –ice (GONÇALVES, 2011a).

A partir da aplicação de alguns dos critérios empíricos propostos por 
Gonçalves e Andrade (2012), percebemos a mudança no estatuto morfológico 
de -ódromo. Ao nos valermos dos parâmetros elencados pelos autores, 
ratificamos a visão proposta, em consonância à estabelecida por estudiosos, 
como Laroca (2005), Sandmann (1988) e Gonçalves (2011b), de que a partícula 
-dromo passou por uma transformação. Isso acontece em decorrência de não 
se tratar mais de um elemento composicional e sim derivacional; passa de um 
radical a um afixo, como ódromo e não mais -dromo. 

Teoria da Morfologia Construcional 

Acerca da Morfologia Construcional (BOOIJ, 2005, 2010), assumindo 
uma postura ligada à Linguística Cognitiva, de que léxico e sintaxe não 
possuem uma separação estritamente rígida (CrOFT; CrUSE, 2004, 
p. 278), e adaptando a abordagem construcionista de autores como 
Goldberg (1995), Booij entende ser possível apresentar uma semelhança 
estrutural entre composição e derivação, de forma que ambas 
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pudessem ser representadas por esquemas de formação de palavras que 
expressassem generalizações sobre palavras existentes e serem usados 
para representar novas formações. Com isso, demonstra que, por mais 
que haja dificuldades no que diz respeito à demarcação fronteiriça entre 
composição e derivação, ambas possuem a capacidade de apresentar 
estruturas simbólicas convencionais em que as diferenças não seriam 
consideráveis. Em outras palavras: “essas unidades, que são complexas, 
podem, igualmente, ser analisadas, em suas estruturas de formação, por 
meio de esquemas construcionais” (GONÇALVES; ALMEIDA, 2012, p. 110). 
Os esquemas trazidos pelo autor são referentes ao holandês. Ao se fazer 
a adaptação desses esquemas para o português, por Gonçalves e Almeida 
(2012), podemos notar que as três operações envolvidas na formação 
de palavras – a saber, composição, sufixação e prefixação – seriam 
representadas genericamente da seguinte maneira:

(a) composição: [ [X] x [Y] y ] s  

(b) sufixação: [ [X] x [Y] ] s 

(c) prefixação: [ X  [Y] y ] s 

No esquema acima, as variáveis X e Y seriam representativas de 
sequências fonológicas; já x e y, minúsculas, seriam representativas 
de categorias lexicais, como adjetivo, advérbio, verbo, dentre outros. 
Acerca de cada projeção, em (a), teríamos a generalização do esquema 
composicional em que, muito embora possa apresentar diferenças no que 
diz respeito à categoria lexical das bases, o resultado será um substantivo 
– exceção a quando, em sua constituição, houver dois adjetivos, formando 
um output adjetival, que, por ser em menor número, não invalida a 
representação mais comum. Como forma de ilustrar a representação do 
esquema da composição, citemos um exemplo:

 substantivo + substantivo – [ [manga]s [rosa]s ]s / verbo + verbo – [ 
[corre]v [corre]v ]s
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Por sua vez, a representação em (b) é concernente ao molde da 
sufixação. Ao vislumbrarmos o elemento mais à direita - [Y] –, notamos 
que se trata de um elemento preso que carrega a informação sintática 
da construção. Dito de outra maneira, esse elemento se apresenta como 
cabeça categorial, em função de determinar a classe gramatical do 
produto. Eis alguns exemplos:

Substantivos → Substantivos / Adjetivo → Substantivo

–ada → boiada, papelada     / –ice → tolice, velhice

Por último, em (c), temos a concepção genérica do esquema da 
prefixação, em que o elemento mais à esquerda – X – se mostra neutro 
categorialmente. A neutralidade se dá em decorrência de a classe 
gramatical das palavras prefixadas ser idêntica à da base, como se vê nos 
seguintes exemplos:

ante– antebraço, antepor  intra–intradorso, intravenoso

Esquema geral da composição neoclássica

Ao analisarmos as construções com o formativo -dromo entre os séculos 
XVII e XIX, podemos perceber que se encaixavam no esquema da composição 
neoclássica, já que “combina[m] dois radicais presos (elementos, como 
os afixos, sem rótulo lexical e indexação)” (GONÇALVES; ALMEIDA, 2013, 
p. 186). Com base nessa assertiva, o esquema que melhor representava 
essas construções é o apresentado abaixo: dois elementos sem etiqueta 
lexical levando à formação de um nome, como cronômetro, antropófago 
e hipódromo. Tomando por base a primeira palavra dicionarizada – 
“hipódromo” – ela apresenta dois radicais: hipo- (antepositivo, do grego 
“híppos”, ou “cavalo”;) (hOUAISS, 2009) e -dromo (pospositivo, do grego 
“drómos”, ou “ação de correr, lugar para corrida, corrida”) (hOUAISS, 2009). 
Nessa configuração, o esquema ideal para interpretar o formativo -dromo é o 
da composição com base presa. Desse modo, notamos que a representação 
da partícula em questão apresenta a seguinte configuração:
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HIPÓDROMO

[XY]N

[ [hipo]  [dromo]  ]   ↔ “local de X”

Hipódromo ↔ “local para corrida de cavalo”

Nesse esquema representacional, notamos que:

(a) ambos se comportavam como radicais presos, uma 
vez que, sem etiqueta lexical, formavam compostos;

(b) o produto da adjunção entre hipo- e -dromo é um 
substantivo, característica comum a essas formações.

Ao contemplarmos as construções dos séculos XX e XXI, vemos a 
existência de algumas modificações no que diz respeito às formações 
X-dromo. As construções com a partícula tendem a não ser mais com 
compostos eruditos. Em outras palavras, de acordo com Gonçalves (2011b, 
p.32): “As novas formações distanciam-se – e muito – dos eruditismos mais 
antigos e experimentam usos até bastante populares.” Podemos notar tal 
diferença na primeira palavra dicionarizada em relação a uma formação mais 
atual: “hipódromo” e “cavalódromo”. No século XVII, a construção era um 
composto de origem grega com o primeiro elemento – hipo- – significando 
“cavalo”; por sua vez, na contemporaneidade, embora com outro significado, 
observa-se a existência (a) de uma palavra de livre curso na língua e (b) e de 
uso mais geral na língua, por não constituir um eruditismo – “cavalo”. E é 
justamente a partir dessa mudança que se percebe a existência de outras 
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modificações; o esquema de ambas, por sua vez, não é o mesmo. Para a 
primeira formação, a representação é da composição neoclássica; já na 
construção mais atual, o esquema adotado passa a ser o da sufixação. Tal 
mudança é perceptível, na medida em que -dromo, agora, combina-se com 
formas disponíveis no léxico (daí o subscrito i) e, por isso mesmo, portadoras 
de informação sintática. Dito de outra maneira, a forma à esquerda porta 
etiqueta lexical, o que faz a construção resultante se enquadrar no esquema 
da sufixação. Eis as duas representações:

Hipódromo ↔ “local para corrida de cavalo”      Cavalódromo ↔ “local para corrida de cavalo”

A partir desses esquemas, já podemos fazer algumas considerações 
contrastivas:

(a) a anexação da vogal média baixa [Ɔ] ao formativo 
-dromo;

(b) no esquema da direita, passa a existir etiqueta lexical 
no elemento à esquerda do formativo;

(c) base e produto fazem parte do léxico, o que é 
representado por (i,) na base e (j) no produto;

(d) acerca da diferença entre a composição e a derivação, 
pondera-se que “está no fato de, na derivação, um dos 
constituintes não ter etiqueta lexical, uma vez que não 
corresponde a um lexema” (BOOIJ, 2005, p. 122);

(e) no esquema da derivação – mais especificamente a 
sufixação –, o afixo não é indexado; não vem marcado 
com um índice subscrito – (i ou j) – pois se manifesta 

[XY] N [ [X] x [Y]  ] s

[ [hipo] [dromo] ] ↔ “local de X”  [ [cavalo] i subst, [ódromo] ] subst, j ↔ “local de X”
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apenas no momento em que está em construção, ou seja, 
vinculado a uma palavra. 

No nosso entendimento, o mesmo acontece com -ódromo, de modo 
que essas construções refletem a modificação do estatuto morfológico 
do formativo em questão. A partir da adoção do esquema da sufixação 
proposto por Booij (2005, 2010), parece-nos bastante à análise de -ódromo, 
visto:

tratar mais satisfatoriamente a relação entre semântica, 
sintaxe, morfologia e léxico, observando melhor as 
semelhanças de formação nos níveis da palavra e da frase. 
Assim, a Morfologia Construcional constitui enfoque 
bem mais integrado para a morfologia. Esquemas 
morfológicos podem ser interpretados como padrões 
sintáticos gramaticais ou expressões idiomáticas no 
nível da palavra [...] com uma posição fixa (lexicalmente 
preenchida) e outra aberta(s), representada(s) por 
variável(is). (GONÇALVES; ALMEIDA, 2013, p. 174).

Considerações finais

Diante de todas as considerações feitas, percebemos que -dromo, 
em estudos mais atualizados, passa por uma transformação no que diz 
respeito ao seu estatuto morfológicos. Em (a) gramáticas tradicionais 
e (b) dicionários eletrônicos, o formativo em questão é tido, dentro do 
processo de formação de palavras, como um elemento composicional, 
sendo, pois, as formas constituídas por ele. Por sua vez, estudos mais 
atualizados baseados em (a) manuais de morfologia (SANDMANN, 1988; 
LArOCA, 2005; BASILIO, 1997, 2010) em (b) teóricos que se dedicaram com 
atenção ao formativo (GONÇALVES, 2011a; GONÇALVES; ANDrADE, 2012) 
afirmam que a partícula já não se comporta mais como um radical; agora, 
apresenta-se como elemento derivacional, sendo um afixo. Ademais, a 
estrutura do mesmo também se modificou, pois se verifica a incorporação 
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da vogal média-baixa [Ɔ], passando a -ódromo. Diante do debate sobre a 
natureza morfológica do formativo, aplicamos critérios empíricos, visando 
a ratificar a mudança por que passa a partícula. Para tal, utilizamos 
parâmetros desenvolvidos por Gonçalves e Andrade (2012). 

Além das considerações feitas acerca do estatuto morfológico 
do formativo, com base na Morfologia Construcional, de Geert Booij, 
observamos que ela se apresentava como um arcabouço teórico 
apropriado para um estudo mais aprofundado acerca do comportamento 
do formativo -ódromo na contemporaneidade. Sendo assim, verificamos 
que (a) composição e derivação não são processos claramente distintos e 
(b) possuem fronteiras maleáveis, fato de suma importância para entender 
que os processos de formação de palavras podem se modificar ao longo do 
tempo mediante a mudança categorial do formativo envolvido no processo. 
Ao se propor um estudo mais reflexivo de ódromo por esse modelo de 
análise, constatamos que o formativo (a) não se apresenta como uma 
palavra de livre curso na língua e (b) é mais produtivo quando associado 
a uma palavra, predominantemente um substantivo. Tais circunstâncias 
devem ser consideradas para que entendamos as transformações pelas 
quais o formativo passa(ou).
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ESTRATÉGIAS DE INDETERMINAÇÃO DO SUJEITO: AMPLIANDO OS 
HORIZONTES DO ENSINO DE GRAMÁTICA

Juliana Marins (UFRJ) 
Camilla Wippel Demartini (UFRJ)

Introdução

A tradição gramatical tem tratado a função de sujeito, ora por um 
viés semântico-discursivo, ora aplicando critérios sintáticos para sua 
identificação. Na classificação do sujeito, nessa mesma esteira, também 
se nota a mistura de parâmetros formais e semânticos, o que resulta 
numa distribuição em sujeitos simples, compostos e ocultos, de um lado, 
e indeterminados, do outro. Além disso, ainda há a “não classificação” 
do sujeito em “oração sem sujeito” ou “sujeito inexistente”, proposta de 
classificação para uma função ausente na oração, fortemente criticada 
por Perini (1985). Duarte (2007) propõe uma reclassificação da função de 
sujeito, usando os mesmos eixos da tradição gramatical separadamente, 
num primeiro momento, no eixo formal, e posteriormente, no plano 
da referência. Essa proposta, apesar de abarcar questões descritivas 
não contempladas pela tradição gramatical, deixa de captar o conjunto 
de mudanças na representação do sujeito pronominal de referência 
indeterminada, aspecto particularmente focalizado no presente trabalho.

No que tange à indeterminação do sujeito pronominal, a tradição 
gramatical aponta duas formas possíveis: sentenças que exibem verbo na 
3a pessoa do plural com sujeito nulo sem referência externa à sentença, 
como se vê em (1); e sentenças em que o verbo – intransitivos, transitivos 
indiretos e verbos de ligação – está flexionado na 3a pessoa do singular e é 
acompanhado do pronome “se”, chamado, nesses casos, de pronome (ou 
índice) de indeterminação do sujeito, como se ilustra em (2):

(1) Estão construindo um posto de vacinação do lado da 
minha casa.

 (2) Precisa-se de mais postos de vacinação na região.



sumário

370Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

Estudos sobre a representação dos sujeitos de referência 
indeterminada (DUArTE, 1995; CAVALCANTE, 1999, 2006; COUTO, 2005; 
VArGAS, 2010; entre outros), apontam para o fato de que o português 
brasileiro (PB) teria passado a contar com estratégias alternativas 
àquelas apontadas pela tradição gramatical, fenômeno apontado como 
um subproduto do conjunto de mudanças associado à remarcação do 
Parâmetro do Sujeito Nulo (PSN) nesta variedade do português (DUArTE 
1993, 1995, entre outros). Nesse sentido, os trabalhos demonstram uma 
progressiva queda no uso da estratégias-padrão com o pronome se e um 
aumento na frequência de sentenças em que figura uma forma pronominal 
na posição plena de sujeito, sobretudo você e a gente, com referência 
indefinida, como se vê em (3):

(3) a. É, esse é outro problema. Aí você faz um outro 
vestibular. Quando você termina o Básico, você faz outro 
vestibular, mas não é um vestibular, né? [...] E isso é um 
outro problema, porque você, se você fizer no Básico 
não, entrou, você já tá garantido no profissional.

b. hoje em dia quando a gente levanta as coisas é que a 
gente vê, tudo o que aconteceu. Mas na época a gente 
não tinha essa, a gente não podia acreditar que alguém 
pudesse, ser morto né, fosse torturado. A gente ficava 
meio, a gente, não acreditava nisso, primeiro porque a 
gente era novo, a gente né, tinha aquela...

Na contramão da tendência ao preenchimento da posição de sujeito, 
tem-se constatado a surgimento de um novo padrão sentencial relacionado 
à referência arbitrária (GALVES, 2001; DUArTE, 1993; LUNGUINhO; 
MEDEIrOS JÚNIOr, 2009; entre outros): verbos na 3a pessoa do singular 
sem um sujeito expresso, caso que se vê ilustrado em (4), abaixo.

(4) a. Não _____ corre mais no aterro de noite, por causa 
desses assaltos que tão tendo.

b. ____ Fazia muita festa de 15 anos antigamente, com 
príncipe, com valsa.
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c. ____ Trocou o portão do meu prédio na semana passada 
e ele já tá ruim de novo.

d. ____ Vai reformar o Centro todinho por causa da 
Olimpíada.

Embora os trabalhos mencionados tratem das diferentes estratégias 
inovadoras no PB como variantes, Marins, Soares da Silva e Duarte (2017) 
apresentam uma análise – refinando àquela proposta por Duarte (1995) – 
sobre os sujeitos indeterminados na fala culta carioca, que contraria essa ideia. 
Dois aspectos do trabalho são particularmente interessantes. Em primeiro 
lugar, o trabalho permitiu perceber que sob o rótulo de “indeterminação 
do sujeito”, abrigam-se diferentes tipos de referência, o que permitiu a 
proposição de uma escala: num polo, tem-se a referência arbitrária, que 
corresponde a um sujeito indeterminado no espaço do discurso, mas, de 
algum modo, limitado a um conjunto de entes, e, no polo oposto, a referência 
genérica, que corresponde a um sujeito também indeterminado no espaço 
do discurso, mas de abrangência ilimitada. haveria, portanto, em pontos 
intermediários dessa escala, sujeito indeterminados, cuja abrangência pode 
ser maior eu menor, aproximando-se de um ou de outro polo. Tendo isso 
em vista, os autores mostram que as diferentes formas de indeterminar 
o sujeito no PB não estão em variação direta: haveria variação em quatro 
categorias de indeterminação, definidas por um conjunto de traços, cada 
uma dela contendo suas próprias variantes. 

O presente trabalho apresenta um confronto entre a tradição 
gramatical e abordagens mais modernas sobre a questão da indeterminação 
do sujeito. Nesse sentido, apresentaremos a análise de Marins, Soares 
da Silva e Duarte (2017), sobre as diferentes nuances abarcadas sob o 
rótulo “indeterminação do sujeito”, o que não só vai de encontro às ideias 
comumente veiculadas nas aulas de gramática, mas também difere de 
trabalhos anteriores, uma vez que reanalisa as formas alternativas de 
indeterminação do sujeito, buscando redefinir o locus da variação.
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A indeterminação do sujeito na tradição gramatical

Como se sabe, a tradição gramatical – e o ensino de gramática – 
baseia a categorização da função de sujeito em dois critérios, utilizados 
alternativamente: o critério formal e o critério semântico. Por um lado, 
classificações como sujeito simples e sujeito composto, definidos como 
sujeitos que apresentam um ou mais de um núcleos, respectivamente 
(CUNhA; CINTrA, 2008), levam em conta o aspecto formal, a saber, a 
quantidade de núcleos nominais que compõem cada tipo. Por outro lado, a 
categoria sujeito indeterminado, caso em que “o verbo não se refere a uma 
pessoa determinada, ou por se desconhecer quem executa a ação, ou por 
não haver interesse no seu conhecimento” (CUNhA; CINTrA, 2008, p. 142), 
parte do critério semântico-discursivo. Assim, nos compêndios gramaticais, 
são apresentados apenas dois padrões sentenciais correspondentes à 
indeterminação do sujeito, ilustrados em (5): sem que haja sujeito expresso 
na sentença, (a) põe-se o verbo na 3a pessoa do plural, ou (b) põe-se o verbo 
na 3a pessoa do singular junto com o pronome se:

(5) a. ___Estão reformando a área do porto.

b. ___Precisa-se de muita paciência para enfrentar o 
trânsito da cidade.

Esse tipo de procedimento metodológico cria um problema de 
análise, comumente verificado no processo de aprendizagem, já que 
diante de exemplos como em (6), ao aplicar o critério formal, chega-se a 
uma classificação, mas ao aplicar o critério semântico-discursivo, chega-se 
a uma segunda classificação.

(6) a. Ninguém saiu da sala depois que a aula acabou.

b. Quem acabou o trabalho primeiro?

c. Os caras estão construindo várias instalações para os 
atletas.

d. Eu vi que eles estão reformando aquela parte do porto.
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Desse modo, Duarte (2007) propõe o seguinte quadro para a 
classificação do sujeito:

Referência
Forma

Não expresso Expresso

Definida

Comprei/compramos/
compraram um par de sapatos 
novos.

Eu comprei /Nós 
compramos / Os rapazes/
elas compraram um par de 
sapatos novos.

Indefinida

roubaram a minha bolsa.

Precisamos fortalecer a 
democracia.

Não se vive mais com segurança.

Fazia muito bolo em casa.

Eles estão roubando muito 
por aqui.

Nós precisamos de mais 
segurança.

A gente precisa de mais 
segurança.

Você descobre muita coisa 
legal andando pelo Centro.

Sem 
referência

houve um arrastão no Centro.

Faz muito frio em São Leopoldo.

Tem ventado muito por esses 
dias.

---

---

---

Quadro 1 – Proposta de classificação do sujeito (adaptado de DUArTE, 2007)

Observando o quadro 1, percebe-se que Duarte (2007) inclui 
sentenças que estariam fora do escopo da indeterminação do sujeito 
tradicional. Para a autora, quando a referência é indefinida, a sentença 
pode apresentar um sujeito preenchido e, nos casos ilustrados no quadro, 
há pronomes – você, nós, a gente, eles – que assumem essa função, ao 
lado dos pronomes indefinidos e interrogativos. Nas próximas seções, 
trataremos desses casos.
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As formas alternativas de indeterminação do sujeito

Como já havíamos mencionado, trabalhos sobre o PB tem apontado 
a emergência de estratégias de indeterminação do sujeito alternativas às 
estratégias-padrão (DUArTE, 1995; CAVALCANTE, 1999, 2006; COUTO, 
2005; VArGAS, 2010; entre outros), apontadas pela tradição gramatical 
e recorrentes no ensino de gramática. Nesse sentido, os estudos sobre a 
fala espontânea mostram, resumidamente, que há um avanço das formas 
plenas em relação às nulas. Com isso, tem-se constatado o declínio no uso 
da indeterminação com se e o aumento do uso de você com valor indefinido. 
Além disso, no âmbito da 1a pessoa do plural, os trabalhos apontam para 
o avanço do uso de a gente pleno, em oposição ao declínio do uso de 
nós, que, quando ocorre, é preferencialmente pleno. Por fim, a estratégia-
padrão da 3a pessoa do plural também tem exibido um pronome pleno na 
posição de sujeito. A fala também revelou o aparecimento da estratégia 
referida como zero: aquela em que o verbo fica na 3a pessoa do singular 
e o sujeito é nulo. Apesar de aparecer na fala espontânea, Duarte (1995) 
discute a sua produtividade, alegando que seu uso parece estar ligado ao 
discurso de instrução e às estruturas modais.

É particularmente interessante para nossa reflexão sobre o ensino de 
gramática observar a escrita em uma de suas formas mais prestigiadas, 
como é o caso dos jornais de ampla circulação e direcionados às camadas 
mais altas da população. Nesse tipo de escrita, também se verifica um 
quadro de mudança na representação do sujeito pronominal de referência 
indeterminada, porém, em certa medida, diferente da fala. Segundo Couto 
(2005), que analisa uma amostra de jornais cariocas contemporâneos 
em três gêneros – editoriais, artigos de opinião e crônicas – a estratégia 
se se mostrou bastante produtiva, representando 73% dos dados 
gerais. Além disso, a estratégia você, amplamente encontrada na fala 
espontânea, apresentou baixa produtividade, representando apenas 3% 
dos dados. Com frequências intermediárias, aparecem nós, a gente e 
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eles, com 10%, 7% e 7%, respectivamente. Quanto ao preenchimento, a 
escrita padrão também mostrou comportamento interessante, distinto 
da fala espontânea: enquanto na fala todos os sujeitos indeterminados 
aparecem preferencialmente plenos, na escrita padrão os pronomes eles 
e nós são preferencialmente nulos (88% e 92%, respectivamente). Duas 
considerações devem ser feitas a respeito da escrita. Primeiramente, não 
se pode negar que as estratégias-padrão de indeterminação do sujeito são 
muito produtivas na escrita, sobretudo em função do seu caráter. Por isso, 
essas estratégias não podem ser ignoradas pelo ensino de gramática. Por 
outro lado, apesar de aparecerem com frequências bastante mais baixas 
que na fala espontânea, as estratégias inovadoras também estão presentes 
nos textos jornalísticos, o que pode ser um argumento para sua inclusão 
na descrição gramatical apresentada nas aulas de língua portuguesa.

A gradação entre sujeitos arbitrários e sujeitos genéricos

Oferecendo uma outra visão ao tratamento da indeterminação do 
sujeito, Marins, Soares da Silva e Duarte (2017) reanalisam as ocorrências 
de sujeitos de referência indefinida, numa amostra de fala espontânea 
carioca (Nurc-rJ), em três faixas etárias, tendo como um de seus 
objetivos estabelecer um gradiente entre as possíveis estratégias de 
“indeterminação” do sujeito, mostrando que elas não estão em variação, 
mas se especializaram no sistema para indicar referência arbitrária e 
diferentes graus de referência genérica, nos termos dos autores.

Através da observação dos dados, os autores verificaram que as 
estratégias de indeterminação se aplicavam a um conjunto maior de 
contextos discursivos, e, com isso, estabeleceram um contínuo entre dois 
polos: sujeitos de referência arbitrária e sujeitos de referência genérica. 
A referência arbitrária dá conta dos sujeitos que, embora não possam ser 
determinados discursivamente, correspondem a um conjunto finito, como 
se observa em (12) abaixo:
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(7) a. E, deixa eu ver, Austrália, uma vez  me ____
definiram Austrália como a Inglaterra de bermudas [...].

b. Então, o Brasil deu um grito de nacionalidade com uma 
série de acontecimentos, veja bem, ____ criou-se em 
mil novecentos e vinte ou vinte e um, agora me falha a 
data, a Universidade do Brasil que é o embrião da atual 
Universidade Federal do rio de Janeiro.1

c.  É, esse é outro problema. Aí você faz um outro vestibular. 
Quando você termina o Básico [o ciclo básico do curso de 
Engenharia], você faz outro vestibular. Mas não é um 
vestibular, né, ___vai pelo CR, ___classifica pelo Cr.

Os autores mostram que, embora os sujeitos das sentenças em 
destaque não possam ser exatamente determinados por qualquer 
elemento textual, pode-se estabelecer um limite de abrangência para seu 
alcance. No caso em (7a), o falante não deixa claro quem definiu a Austrália 
como “a Inglaterra de bermudas”, mas é possível inferir que houve alguém 
que disse isso2. No caso em (7b), ainda que não se diga quem criou a 
Universidade do Brasil, houve alguém – pessoa ou instituição – que o fez, 
limitando também a abrangência do caráter não definido do sujeito. Por 
fim, em (7c), é interessante notar o contraste que se estabelece entre a 
referência do pronome você, que aparece como sujeito da oração que 
compõe o segundo período e das orações do terceiro período, e o sujeito 
nulo das orações do último período. Neste último caso, o falante, sem 
identificar o agente, faz referência ao modo como a instituição seleciona 
os alunos que devem passar do ciclo básico para o ciclo profissional, o que 
torna a referência da categoria vazia na posição de sujeito de ir e classificar 
mais limitada, embora imprecisa.

No polo oposto, estão os sujeitos de referência genérica, 
correspondentes àqueles cuja referência, além de não poder ser 
determinada pelo texto/discurso, é ilimitada, no sentido de poder ser 
aplicada a um conjunto infinito3, como se ilustra em (8) abaixo:
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(8) a. Mas agora não se tem mais inverno. Você vê que 
hoje já estamos no inverno e tá um calor.

b. E tinha sorveteira que batia em casa. Era uma delícia! 
Tinha uma hélice assim, você nunca viu, né? _____Fazia 
sorvete em casa.

c. Lá na América também eu cozinhava porque... mas 
lá você encontrava tudo pronto ou semipronto, já 
naquele tempo. Você punha as coisas no forno, aquilo ia 
aparecendo a comida. 

Nos três casos apresentados nos exemplos em (8), os sujeitos/
agentes não só não podem ser identificados, como também apresentam 
uma referência ilimitada: em (8a), o inverno já não é mais percebido 
por qualquer carioca ou mesmo por qualquer um que esteja no rio de 
Janeiro; em (8b), qualquer pessoa podia fazer sorvete em casa; e em (8c), o 
pronome você, que não faz menção ao interlocutor nesse caso, refere-se a 
qualquer pessoa que estivesse na América e, portanto, poderia encontrar 
comidas prontas ou semiprontas e colocá-las no forno. 

Em pontos intermediários da escala, encontram-se sujeitos cuja 
referência, que também não pode ser determinada pelo texto/discurso, 
embora se aplique a um conjunto infinito, apresenta certo grau de 
especificidade, como mostram os exemplos em (9) abaixo:

(9) a. O que eles vão fazer depois é outra história, né? 
Mas que tá sendo feito, tá, né? Brizola tá fazendo coisa 
pra caramba, a gente tá vendo que ele tá fazendo.

b. Você vai a qualquer lugar do mundo... o rio de Janeiro 
é uma cidade violenta, todo mundo diz. Nós ficamos nos 
enganando, dizendo: Ah, também Nova York tem também 
violência [...].

c. É sempre muito difícil, a situação mais formal é quando 
você tem que tratar, com pessoas que hierarquicamente 
estão, acima, né. Então, se eu vou falar com o senador, se 
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eu vou conversar com o Governador, eu tenho que tratar 
de uma forma, Vossa Excelência e tal [...].

Analisando os exemplos (9a) e (9b), percebe-se que nos dois casos a 
referência dos sujeitos em destaque se aplica a um conjunto infinito de 
entes, do mesmo modo que se vê nos exemplos em (8). A diferença está 
no fato de que em (9a) e (9b), a forma a gente e o pronome nós incluem 
o falante no rol de possibilidades do conjunto, o que torna a referência 
mais específica. O mesmo se pode dizer sobre o exemplo em (9c), em que 
o pronome eu, que associa os traços [+1a pessoa] e [+singular], usado pelo 
falante para criar uma hipótese de como qualquer pessoa deve tratar 
alguém hierarquicamente superior tomando a si mesmo como exemplo, 
torna a referência ainda mais específica.

Vê-se, assim, que as diferentes maneiras de representar o sujeito 
indeterminado não são iguais do ponto de vista discursivo, não sendo 
possível, portanto, tratá-las como variantes de uma mesma variável. 
Entende-se, assim, que, sob o rótulo de “indeterminação do sujeito”, 
tem-se uma gama maior de referências, consideradas como uma 
escala determinada por dois polos opostos: a referência arbitrária e a 
referência genérica. Entre elas, haveria pelo menos dois pontos em que 
se posicionariam as referências que incluem o falante. De acordo com as 
ideias de Marins, Soares da Silva e Duarte (2017), resumidamente, pode-se 
dizer que a leitura arbitrária é condicionada pela presença dos traços [+3a 
pessoa] e [+plural] e parece ser bloqueada pelos traços [+1a pessoa] e [+2a 
pessoa]. Quando a estratégia apresenta o traço [+3a pessoa], a interação 
com o aspecto verbal parece determinar a leitura arbitrária ou genérica.4 

O comportamento das estratégias-padrão no contínuo da indeterminação

Conforme aponta a tradição gramatical, tanto a 3a pessoa do plural 
quanto o uso do pronome se seriam mecanismos de indeterminação do 
sujeito equivalentes, portanto. De fato, Marins, Soares da Silva e Duarte 
(2017) mostram que as duas estratégias poderiam, em algum período 
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da história do PB, representar a noção de indeterminação nos mesmos 
contextos, situação que não se verifica, tendo em conta a impossibilidade 
de o sistema apresentar dublês (ArONOFF, 1974). A ideia que os autores 
defendem é que essas formas tenham se especializado nas diferentes 
nuances da indeterminação: a 3a pessoa do plural teria se tornado a forma 
prototípica para a representação da noção de arbitrariedade, enquanto 
que o se estaria no polo oposto, representando os sujeitos genéricos.

Na amostra analisada por eles, foram obtidos 105 dados de sujeitos da 
3a pessoa do plural, nulos e plenos, nas três faixas etárias, e 39 estruturas 
de indeterminação sujeito/agente com pronome se. Observemos o gráfico 
1 abaixo:

Gráfico 1 – Distribuição das estratégias de indeterminação padrão: tempo 
aparente (MArINS; SOArES DA SILVA; DUArTE, 2017)

No tocante à distribuição geral das duas estratégias, a leitura 
do gráfico 1 permite perceber que a 3a pessoa do plural se encontra 
distribuída uniformemente pelas três faixas, o que não sugere qualquer 
tipo de mudança em curso, ao contrário do que se verifica para o pronome 
se, que apresenta 65% entre os mais velhos – um total de 25 ocorrências 
– e chega a 5% entre os mais jovens – um total de 2 ocorrências apenas, 
confirmando os trabalhos sobre a fala espontânea.

No que se refere à referência, das sentenças com sujeitos de 3a pessoa 
do plural, todas corresponderam à referência arbitrária, como ilustra (10), 
sugerindo a especialização dessa forma para esse tipo de referência. 
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(10) a. O Moreira Franco no governo anterior reteve 
pagamento por um ou dois meses. Quer dizer, ____
fazem o que ____querem... E os argumentos do Brizola, 
chega a ser ridículo.

b. Nessa rua que eu moro atualmente, eles construíram 
uma série de prédios novos, com essas varandinhas que 
tão na moda.

A análise das estruturas com se mostrou-se particularmente 
interessante. A tabela 1 abaixo mostra a distribuição da estratégia se de 
acordo com os dois tipos de referência pelas três faixas etárias.

Genérico Arbitrário Total
Faixa 1 2 oco. - 100% - 2 oco. – 100%
Faixa 2 7 oco. - 58% 5 oco. - 42% 12 oco. – 100%
Faixa 3 24 oco. - 96% 1 oco. - 4% 25 oco. – 100%

Tabela 1 – Distribuição de SE pelo tipo de referência: tempo aparente

A primeira informação que chama atenção na leitura da tabela 1 é a 
disparidade na distribuição das leituras arbitrária e genérica da estratégia 
se: das 39, 33 correspondem à referência genérica e apenas 6 – realizadas 
pelos falantes das faixas mais velhas – à referência arbitrária. Os autores 
observam que tais ocorrências se justificam pela interação com o aspecto 
verbal. Na faixa 2, todas as sentenças com se de referência arbitrária 
apresentam construções que resultam no aspecto perfectivo: pretérito 
perfeito ou presente do inicativo, com valor de passado, combinado com o 
adjunto adverbial realizado pelo SP no qual (que retoma todo um momento 
histórico), como se vê em (1) abaixo.

(11) a. Os produtos não vinham por causa da guerra. 
Montou-se às pressas algumas indústrias de alimento, 
de roupas, de calçados pra substituir esse produto que a 
classe brasileira importava.

b. Então é todo um momento histórico muito importante 
no qual se cria o partido comunista brasileiro [...]
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Por outro lado, todos os dados de se com a referência genérica 
aparecem em sentenças em que o verbo apresenta o aspecto imperfectivo, 
como se vê em (12) abaixo:

(12) a. A greve pra mim é em última instância. Ela só deve 
se deflagrar quando não houver mais recurso nenhum. 
Mas é um recurso válido que se usa.

b. Quando eu era criança, punha-se a mesa pra tomar 
lanche.

Dessa maneira, os dados parecem apontar para uma especialização das 
duas formas de indeterminação do sujeito tidas como padrão: de um lado, 
a estratégia portadora dos traços [+3a pessoa] e [+plural] seria a forma para 
representar a referência arbitrária, enquanto que o pronome se, portador 
dos traços [+3a pessoa] e [+singular], tenderia a representar a referência 
genérica, ainda que possa representar marginalmente a referência arbitrária 
na presença de verbos com o aspecto perfectivo, uma vez que a forma não 
apresenta traços capazes de bloquear essa leitura. Essa situação parece 
indicar que as duas estratégias não se encontram mais em variação, podendo 
constituir um caso de distribuição complementar no PB.

Considerações finais

Com as reflexões apresentadas aqui buscamos mostrar que há 
caminhos possíveis que conduzem a um ensino de gramática mais 
descritivo e compatível com o que vem sendo apontado pelas pesquisas 
empíricas sobre as propriedades sistêmicas do PB. 

Vimos que os trabalhos mais recentes sobre a fala e a escrita do PB 
atentam a existência de formas alternativas de indeterminação do sujeito, 
com praticamente todos os pronomes do nosso quadro pronominal atual 
– que inclui as formas você e a gente, o que nos conduz a uma prática 
didática que contemple tais formas em sala de aula. 
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Finalmente, a análise de Marins, Soares da Silva e Duarte (2017), 
sobre as diferentes nuances abarcadas sob o rótulo “indeterminação 
do sujeito” mostrou que essa categoria não pode ser tratada como 
discreta: ela corresponde a um contínuo que vai do polo [+arbitrário] 
ao polo [+genérico]. Isso nos leva a substituir a referência indefinida da 
classificação de Duarte (2007) por outras duas – a referência arbitrária e 
a referência genérica. Evidentemente, a consideração dessas duas novas 
possibilidades não captura o contínuo proposto por Marins, Soares da 
Silva e Duarte (2017) e é, por isso, que não podemos perder de vista uma 
prática docente que leve o aluno a refletir sobre os fatos da língua.
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3  De acordo com os autores, nos casos em questão, o conjunto pode não ser 
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autores não identificaram na amostra em análise ocorrências de tu com traço [+2a pessoa], 
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em outras variedades do PB.
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“DESGARRAMENTO” DE CLÁUSULAS HIPOTÁTICAS
Karen Pereira Fernandes de Souza (UFRJ) 

Rachel de Carvalho Pinto Escobar Silvestre (UFRJ)

Introdução

O fenômeno do “desgarramento” contraria a premissa de que toda 
oração subordinada precisa se vincular a uma oração principal ou a um 
termo desta no mesmo período, como previsto pela gramática tradicional 
(GT). Portanto, a oração “desgarrada” aparece desvinculada, desligada da 
oração principal, como em (1):

(1) a. “Seus tolos, eu liberto as pessoas para que elas 
criem uma nova realidade. [Pra não se sentirem tão 
oprimidas com a pequenez de suas vidas.]” (roteiro a 
cartomante).

b. “Enquanto, é claro, não ferir seus interesses 
estratégicos. [Que não são, obviamente, os de seu 
eleitorado consciente.]” (SOUZA, 2016).

Neste trabalho, investiga-se o funcionamento das orações adjetivas 
explicativas (caso 1b) que não são constituintes de um SN da oração 
principal e das adverbiais finais reduzidas introduzidas pelo conectivo 
PArA também desligadas de sua principal (caso 1a), ambas as estruturas 
conhecidas como “desgarradas”.

Consideradas como “desvios”, a GT recomenda que se façam 
alterações na estrutura construída de forma espontânea pelos usuários, 
para que, assim, elas se encaixem no rol de períodos compostos aceitos 
pela tradição gramatical/ Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB). Para 
tanto, as estruturas demonstradas em (1) e “consertadas” seguindo a 
prescrição da GT ficariam da seguinte forma em (1’):

(1’) a. “Seus tolos, eu liberto as pessoas para que elas 
criem uma nova realidade, pra não se sentirem tão 
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oprimidas com a pequenez de suas vidas.]” (roteiro a 
cartomante).

b. “Enquanto, é claro, não ferir seus interesses 
estratégicos, que não são, obviamente, os de seu 
eleitorado consciente.]” (SOUZA, 2016).

Assim, as mudanças para se ajustar as cláusulas “desgarradas”, 
como foi feito em (1’), implicam substituir a forma de uma cláusula 
legítima compreendida pela comunidade de fala por uma outra estrutura, 
ocasionando alterações nos demais níveis do sistema linguístico, tais 
como o sintático, o fonológico e o pragmático. Portanto, este artigo vê 
essas orações “desgarradas” como uma forma usual do usuário da língua 
organizar o texto, assim como os trabalhos funcionalistas que são utilizados 
como alicerces para a feitura deste trabalho. 

Acreditamos ser muito importante trazer os resultados de estudos 
científicos1 desse fenômeno, que cresce cada vez mais, para um debate 
genuíno sobre o ensino de Língua Portuguesa. Vê-se que a necessidade 
de a escola incluir a análise de usos linguísticos reais em sala de aula 
é imprescindível e não apenas os usos considerados “padrões” pela 
prescrição gramatical (de cunho literário, muitas vezes, modelo de escrita 
do português europeu do século XIX). 

Assim, este artigo encontra-se organizado da seguinte maneira: além 
desta Introdução, têm-se os “Pressupostos teóricos” para o tratamento 
das cláusulas “desgarradas”, a “Metodologia” empregada e os corpora 
utilizados, os “resultados” da pesquisa realizada e, em “Considerações 
finais”, algumas contribuições para o ensino.

Pressupostos teóricos

A corrente teórica adotada no presente estudo é o Funcionalismo, 
que analisa a relação gramatical das línguas (nível morfossintático) e seus 
contextos de interação (nível semântico-pragmático) em dados reais de 
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fala. Os estudos de halliday (1985) e de Matthiessen e Thompson (1988) 
sobre a tríade Subordinação-hipotaxe-Parataxe no âmbito da articulação 
entre as cláusulas e também os trabalhos desenvolvidos por Decat (2011, 
2014), pioneira no estudo do fenômeno do “desgarramento” na variedade 
do português do Brasil (PB), constituíram nosso aporte teórico.

Decat (2011) aproxima-se de halliday (1985) e Matthiessen e 
Thompson (1988), pois, assim como eles, defende a ideia de que as 
cláusulas hipotáticas são interdependentes do discurso e ampliam outra 
cláusula por elaboração ou por circunstância. As cláusulas hipotáticas não 
seriam, dessa forma, integradas sintaticamente umas às outras, mas sim, 
ligadas por uma interdependência semântica umas às outras. 

Desse modo, estruturas tidas como subordinadas e dependentes pela 
gramática tradicional podem ocorrer no português escrito e falado de 
forma solta, como um enunciado independente, pois, como são estruturas 
hipotáticas, tendem a se “desgarrar” com mais facilidade. Isso acontece 
por serem cláusulas semanticamente dependentes de seus referentes, 
mas não são cláusulas encaixadas em termos das orações principais ou a 
ela como um todo. 

Decat (2011) se apoia nos estudos de Chafe (1980), utilizando a noção 
de “unidade informacional” para caracterizar as cláusulas “desgarradas”. 
Nesse sentido, as cláusulas estudadas neste artigo são vistas como 
“unidades informacionais” ou “blocos de informação”, pois são opções 
organizacionais do falante para realçar, enfatizar ou focalizar alguma 
informação em seu discurso, trazendo nessa cláusula “desgarrada” todo 
um conteúdo proposicional. 

Formalmente, essas estruturas são “separadas” por algum sinal de 
pontuação terminativa, na modalidade escrita, como o “ponto final” ou 
por uma pontuação suspensiva, como “reticências”. Sendo assim, os seis 
formatos possíveis para as cláusulas relativas apositivas “desgarradas” são: 
[. Que], [. O que /qual], [. N (prep) que], [. N + Esp + que], [. Onde], [. Cujo] 



sumário

388Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

e os dois possíveis formatos de “desgarramento” de cláusulas hipotáticas 
iniciadas por PArA são: [. Para], [... Para].

Metodologia e hipóteses

Os dados analisados referentes às cláusulas hipotáticas relativas 
apositivas “desgarradas” para o presente estudo foram retirados dos três 
corpora a seguir:

(a) Projeto Para a história do Português Brasileiro (PhPB), 
disponível em <sites.google.com/site/corporaphpb/>;

(b) Varport – Análise Contrastiva de Variedades do 
Português, disponível em <www.letras.ufrj.br/varport/>;

(c) Programas de Estudo sobre o Uso da Língua (Peul), 
disponível em <www.letras.ufrj.br/peul/>.

A investigação das cláusulas apositivas “desgarradas” pautou-se em dados 
reais de usos linguísticos da modalidade escrita, por meio de jornais publicados 
entre os séculos XIX, XX e XXI no rio de Janeiro. A investigação baseia-se na 
premissa de que, o uso das cláusulas relativas apositivas “desgarradas” não 
é um novo recurso do sistema do PB. Assim, acredita-se que esse recurso 
já se fazia presente em séculos anteriores, por isso, esperava-se encontrar 
essas estruturas em jornais do século XIX, XX e XXI, mesmo que as matérias 
jornalísticas sejam produzidas por autores letrados/escolarizados e, mesmo 
que haja revisores de texto atentos. Não se pode esquecer que a fala tende 
a ser inovadora e a escrita, conservadora. Os dados foram contabilizados por 
meio do programa AntConc (ANThONY, 2011) e posteriormente fez-se uma 
análise qualitativa e também quantitativa dos dados.

Os dados analisados referentes às cláusulas hipotáticas introduzidas 
por PArA foram contabilizados manualmente e retirados do corpus:

(d) roteiro de Cinema, disponível em: <www.
roteirodecinema.com.br>.
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Para a investigação do conectivo PArA, foi escolhido esse corpus já 
que tem uma função comunicativa dentro de uma situação específica 
– um texto escrito para ser encenado/falado – e, dessa forma, permite 
evidenciar usos das estruturas com PArA em contextos comunicativos 
muito próximos de situações interativas reais. Além disso, a investigação 
pauta-se na premissa de que o conectivo PArA pode introduzir cláusulas 
“desgarradas”, além das orações subordinadas adverbiais finais reduzidas 
de infinitivo previstas pela GT, sendo considerado, assim, multifuncional.

Resultados da análise dos dados

Cláusulas relativas apositivas “desgarradas”

Nos três corpora selecionados para o estudo das cláusulas relativas 
apositivas “desgarradas”, chegou-se a um total de 1.883 textos analisados 
e, neles, foram localizados 38 dados distribuídos pelos séculos XIX, XX e 
XXI, nos cinco gêneros observados (anúncios, artigo de opinião, carta de 
leitores, editoriais e notícias). 

Durante o processo de investigação, foram analisados vários aspectos 
sobre essas estruturas, tais como: (a) o índice de uso ao se comparar as 
três sincronias passadas e como se configura essa evolução graficamente; 
(b) a relação entre forma e função; (c) o estudo do conteúdo pragmático 
desses blocos de informação; (d) e uma breve avaliação do fenômeno pelo 
monitoramento linguístico. Neste artigo, trataremos apenas das funções 
pragmáticas encontradas nessas estruturas, pois são elas que nos motivam 
a refletir sobre o fenômeno no ensino de orações em sala de aula.

As cláusulas relativas apositivas “desgarradas” guardam características 
das cláusulas relativas apositivas canônicas. Trata-se das seguintes: (i) são 
encabeçadas por pronomes relativos; (ii) a questão da referenciação, pois, 
através do pronome relativo, retomam anaforicamente o seu referente; (iii) 
o conteúdo transmitido com um viés de adendo, comentário. Entretanto, 
o desligamento sintático dessas cláusulas no discurso, que além de 
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possuírem uma pauta entonacional própria, provoca um efeito pragmático 
que não encontramos em cláusulas relativas apositivas canônicas.

Essas cláusulas “desgarradas” foram utilizadas pelos usuários 
nos corpora investigados com o intuito de melhor organizar o fluxo 
de informação, mantendo as características semânticas das adjetivas 
canônicas (caráter parentético), mas, com o acréscimo do efeito pragmático 
em seu referente, conforme os objetivos comunicativos do usuário da 
língua. Muitos foram os efeitos encontrados nos dados analisados e alguns 
deles foram de comentário, reforço, avaliação, justificativa, detalhamento 
etc. Diante do que foi posto, analisemos agora o exemplo (2), uma amostra 
do Peul retirada do Jornal do Brasil em 21 de outubro de 2002:

(2) “As autoridades de San Antonio não desistiram. Têm 
se dado ao trabalho de acompanhar o noticiário que 
chega até lá, vindo do rio de Janeiro, e têm feito coro 
e torcida para a bandidagem, aplaudindo a violência e 
esperando que a cidade se torne um caos [...]. [O que é 
muito triste].”

Em “O que é muito triste”, há uma informação completa sobre o seu 
referente, que é toda uma porção de texto anteriormente explanada: 
“As autoridades de San Antonio não desistiram. Têm se dado ao trabalho 
de acompanhar o noticiário que chega até lá, vindo do rio de Janeiro, 
e têm feito coro e torcida para a bandidagem, aplaudindo a violência e 
esperando que a cidade se torne um caos.” há um conteúdo proposicional 
claro e objetivo, que não pode ser analisado como uma ideia “quebrada”, 
“sem sentido”, que não pode existir de forma independente. Vê-se a 
cláusula “desgarrada” sendo iniciada por um pronome relativo “o que” 
invariável, fazendo uma retomada ao referente oracional (uma porção 
de texto) anterior; encontra-se “desgarrada”, pois a cláusula em questão 
está desconectada sintaticamente por uma pontuação terminativa (ponto 
final) ligando-se semanticamente ao seu referente, por isso a classificação 
como “hipotática”. Além disso, vê-se um efeito pragmático de avaliação 
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em que há uma clara posição de repudia, de reprovação do autor do texto 
em relação à comemoração por parte das autoridades de San Antonio 
diante de acontecimentos socio-político-econômicos sofridos pelo rio de 
Janeiro. Vejamos agora um outro exemplo em (3), desta vez do Jornal do 
Brasil de 31 de agosto de 2004, e em seguida a sua análise:

(3) “[...] Até quando (Lula) se manterá no poder sem 
incomodar os antigos adversários? Enquanto, é claro, 
não ferir seus interesses estratégicos. [Que não são, 
obviamente, os de seu eleitorado consciente].”

Em “Que não são, obviamente, os de seu eleitorado consciente”, 
há uma informação completa sobre o seu referente, sintagma nominal, 
“interesses estratégicos”. Nota-se um conteúdo proposicional e, de modo 
algum, a cláusula pode ser vista como uma ideia “fragmentada” ou como 
uma sentença de “sentido incompleto”. Ao descrever a cláusula destacada, 
vê-se a estrutura “desgarrada” sendo encetada por um pronome relativo 
“que”, fazendo uma retomada, desta vez, a um referente nominal “seus 
interesses estratégicos”; encontra-se “desgarrada”, porque a cláusula em 
questão está desvinculada sintaticamente por uma pontuação terminativa 
(ponto final), ligando-se à cláusula matriz através do nível semântico. Além 
disso, vê-se um efeito pragmático de comentário de modo que o autor do 
texto deixa a sua posição crítica frente aos acontecimentos políticos em 
evidência ao manter a cláusula isolada de seu referente.

Um fato constatado e que deve ser comentado aqui é que não se 
verificou uma obrigatoriedade do uso de cláusulas “desgarradas”, porque 
elas só se concretizam linguisticamente quando o usuário da língua sente 
necessidade de focalizar ou mesmo argumentar/se posicionar sobre 
alguma informação. O uso “desgarrado” da cláusula relativa acaba por 
colocar o conteúdo proposicional da cláusula em relevo, em destaque, 
como se verificou nos exemplos (2) e (3) anteriormente. Além disso, há, na 
língua, outras estratégias que possuem a mesma finalidade de focalização: 
a topicalização, o deslocamento à esquerda e a clivagem.
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Assim, dos 1.883 textos analisados, localizaram-se somente 38 
ocorrências de cláusulas relativas apositivas “desgarradas”. No que tange 
às relações semântico-pragmáticas dessas estruturas no corpus, ou seja, 
como recurso argumentativo de “focalização”, ficou evidenciado: (a) que 
o autor do texto é livre para empregá-la quando houver necessidade; 
(b) que não há um gênero específico que faz emergir essa estrutura; (c) 
que a tipologia argumentativa não é imprescindível para o surgimento 
da cláusula relativa apositiva “desgarrada”; (d) que, a depender dos 
propósitos comunicativos do autor, muitas são as relações retóricas que 
podem emergir nessas cláusulas.

Cláusulas hipotáticas “desgarradas” introduzidas por PARA

A maioria dos compêndios gramaticais pós-NGB reconhece o conectivo 
PArA como introdutor de orações subordinadas adverbiais finais. No 
entanto, a descrição mostra usos de PArA no processo de articulação e 
combinação de cláusulas diferentes daqueles abordados pela tradição, 
podendo estas introduzir, além das hipotáticas finais, as consecutivas, 
“desgarradas”, as cláusulas completivas e as relativas. Neste trabalho, nos 
deteremos apenas às cláusulas “desgarradas” introduzidas por PArA finais.

Segundo Decat (2011, p. 124), “em princípio, qualquer oração de caráter 
adverbial pode ocorrer isoladamente, por força da estratégia de focalização 
e, nesse caso, com funções textual-discursivas e pragmáticas diversas”.

No corpus roteiro de Cinema, foram analisados 3.159 dados encetados 
por PARA e, desse total, 29 dados foram analisados como “desgarradas” 
finais. Durante a investigação, foram observados (a) o tipo de estrutura 
introduzida por PArA e (b) o conteúdo semântico expresso pelo conectivo.

As cláusulas hipotáticas “desgarradas” introduzidas por PArA são 
sempre seguidas de um sinal de pontuação, como prevê Decat (2001), são 
usadas como estratégia de focalização daquela informação introduzida 
pelo conectivo em estudo e possuem curva entonacional distinta de 



sumário

393Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

uma cláusula vinculada à sua principal, no entanto, neste estudo, não 
abordaremos a prosódia de tal estrutura. A seguir, exemplificamos com 
alguns dados do corpus roteiro de Cinema as cláusulas em estudo.

(4) O incidente não vai constar do seu histórico escolar, não 
se preocupe. [Para acabar de vez com este lamentável 
episódio...] (roteiro antes que o mundo acabe).

(5) Tu vai por obrigação. [Pra agradar a família.] (roteiro 
inverno).

(6) Vai voltar daqui a pouco. [Pra conferir se ainda tô 
olhando pra ela.] (roteiro inverno).

(7) Patrícia, tenho que entregar essa matéria na quinta. 
[Para sair na sexta.] (roteiro Onde andará Dulce Veiga?).

Podemos verificar que as estruturas destacadas em 4, 5, 6 e 7 estão isoladas 
de suas principais por um sinal de pontuação – o ponto final. No entanto, são 
estruturas que constituem uma unidade de informação, conforme Chafe 
(1980), configurando, desse modo, opções que o falante possui para construir 
o seu discurso, utilizando, por exemplo, a estratégia de realce.

No entanto, a prescrição gramatical não reconhece esse tipo de 
estrutura como uma construção correta, a tradição gramatical aceitaria 
como uso adequado as seguintes construções/leituras:

(4’) O incidente não vai constar do seu histórico 
escolar. Não se preocupe para acabar de vez com este 
lamentável episódio.

(5’) Tu vai por obrigação para agradar a família.

(6’) Vai voltar daqui a pouco para conferir se ainda 
estou olhando para ela

(7’) Patrícia, tenho de entregar essa matéria na 
quinta para sair na sexta.



sumário

394Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

Observa-se que, em 4’, 5’, 6’ e 7’, a intenção de provocar algum efeito 
de focalização ou realce se perde quando temos a cláusula “desgarrada” 
rescrita de forma que fique ligada à matriz.

É possível afirmar, a partir da análise dos dados coletados, que: (a) 
o conectivo PArA pode ser considerado multifuncional, já que além das 
orações adverbiais canônicas, também pode ocorrer “desgarrado” de 
sua principal, o que não é explicitado pelas gramáticas tradicionais; (b) 
se ratifica, dessa forma, que as estruturas “desgarradas” são opções que 
um falante possui ao se servir de objetivos comunicativo-- interacionais, 
como, por exemplo, a estratégia de focalização.

Considerações sobre o ensino das cláusulas “desgarradas”

Uma reflexão/descrição sobre o uso e aplicação desse fenômeno 
ao ensino é de fundamental importância para o ambiente escolar, 
principalmente no que tange à presença desse uso em redações escolares. 

Nota-se que é bastante comum a ocorrência de construções 
“desgarradas” em textos argumentativos de alunos que se preparam 
para o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), ou que participam do 
exame, o que ratifica que esse é um uso previsto no sistema linguístico. 
No entanto, a orientação que os profissionais têm é de não aceitar esse 
uso, justificando essa recusa com base nas prescrições das gramáticas 
tradicionais. Embora muitos examinadores da prova de redação do Enem 
e professores de redação de cursinho pré-vestibular tenham consciência 
de que esse tipo de estrutura expressa uma intenção comunicativa do 
aluno, escritor do texto, o sistema de ensino ainda não permite esse uso, 
que é tão frequente. Além disso, ao produzir uma estrutura “desgarrada”, 
o aluno sabe por que o fez: porque ele precisa provocar ênfase ou realce 
na mensagem veiculada na cláusula “desgarrada”, sendo, obviamente, 
um uso consciente. Do outro lado da avaliação, o examinador consegue 
perceber, isto é, interpretar essa intenção de ênfase ou realce, mas a 
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marcação do “desvio” é mais “importante”, tornando-se um verdadeiro 
“caça-erros” em redações.

Para a aplicação do fenômeno no ensino, seria preciso (a) que os 
sujeitos que compõem a escola refletissem sobre a linguagem humana 
a partir de construções reais da língua portuguesa, ao invés de apenas 
dados de sincronias passadas; (b) que o “desgarramento” não fosse 
tratado como “erro” ou mesmo “desvio” da norma, nesse caso, o 
“desgarramento” entraria como uma opção de uso disponível para o 
falante/autor elaborar seu discurso/texto; (c) que o “desgarramento” 
fosse produzido e reproduzido em sala de aula, sendo reconhecido com 
uma opção comunicativa direcionada a um objetivo específico do falante/
autor, no caso, o de ênfase e focalização de elemento(s) já informado(s) no 
texto/discurso.



sumário

396Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

REFERÊNCIAS
ANThONY, Laurence. AntConc. Versão 3.2.4w (Windows). Tokyo: Faculty of 
Science and Engineering, Waseda University, 2011. 1 CD-rOM.

BArBOSA, Afranio Gonçalves Barbosa (Org.). Projeto Para a história do 
Português Brasileiro (PhPB). Disponível em: <https://sites.google.com/site/
corporaphpb/>. Acesso em: 9 abr. 2015.

BrANDÃO, Figueiredo Brandão; MOTA, Maria Antónia ramos Coelho da 
(Coords.). Varport: Análise Contrastiva de Variedades do Português. Disponível 
em: <www.letras.ufrj.br/varport>. Acesso em: 9 dez. 2014.

ChAFE, Wallace L. The Deployment of Consciousness in the Production of a 
Narrative. In: ______ (Ed.). The Pear Stories: Cognitive, Cultural, and Linguistic 
Aspects of Narrative Production. Norwood: Ablex, 1980.

DECAT, Maria Beatriz Nascimento. Estruturas desgarradas em língua portuguesa. 
Campinas: Pontes, 2011.

______. Por uma abordagem da (in)dependência de cláusulas à luz da noção 
de “unidade informacional”. scripta, Belo horizonte, v. 2, n. 4, p. 23-38, 1. sem. 
1999.

hOPPEr, Paul J.; TrAUGOTT, Elizabeth Closs. Grammaticalization Across Clauses. 
In: ______; ______. Grammaticalization. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1993.

MATThIESSEN, Christian M. I. M.; ThOMPSON, Sandra A. The Structure of 
Discourse and “Subordination”. In: hAIMAN, John; ThOMPSON, Sandra A. (Eds.). 
clause combining in grammar and Discourse. Amsterdam: John Benjamins, 1988.

NArO, Anthony J.; rONCArATI, Claudia; ABrEU, Christina. Programa de Estudos 
sobre o Uso da Língua (Peul). Disponível em: <http://www.letras.ufrj.br/peul/>. 
Acesso em: 10 jun. 2015.

SOUZA, Fernando Marés de; MONTEIrO, rafael Munhoz; TIZZOT, Thiago; 
MArÉS, Fernando. roteiro de Cinema. Disponível em: <http://roteirodecinema.
com.br/index.htm>. Acesso em: 20 set 2015.

SOUZA, Karen Pereira Fernandes de. “Exposição de moveis | A qual se fechará 
brevemente”: estudo de cláusulas relativas apositivas “desgarradas” em textos 



sumário

397Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

jornalísticos. 2016. 138 f. Dissertação (Mestrado em Letras Vernáculas)–
Faculdade de Letras, Universidade Federal do rio de Janeiro, rio de Janeiro, 
2016.

1  Souza (2016) desenvolveu sua dissertação de mestrado sobre as cláusulas 
relativas apositivas “desgarradas” (ver referências) e o trabalho sobre as cláusulas iniciadas 
por PArA é tema de dissertação de mestrado de rachel Silvestre, ainda em desenvolvimento.



sumário

398Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

LEXICOLOGIA: PRODUTIVIDADE E TEXTUALIDADE
Manoel Felipe Santiago Filho (Uerj)

Introdução

A escolha prévia de algumas formas lexicais/lexemas por um autor de 
crônicas de humor pode ser verificada como intencional na construção de 
novos sentidos e efeitos discursivos permeados de ironia satírica?

Neste artigo, objetivamos examinar as ocorrências nominais e verbais 
em 64 crônicas do jornalista fictício Agamenon Mendes Pedreira, nas 
quais procuramos demonstrar os recursos e possibilidades lexicográficas 
que permitiram a (re)construção de sentidos do discurso satírico e 
irônico. O exame parte da perspectiva da derivação parassintética, com 
base na qual enquadraremos essas lexias em paradigmas específicos de  
formação de palavras e, na sequência, analisaremos a produtividade 
dessas lexias nos textos.

Texto e textualidade

Adotamos a visão sociocognitiva interacionista, e assim, percebemos 
o texto como “o resultado parcial de nossa atividade comunicativa, que 
compreende processos, operações e estratégias que têm lugar na mente 
humana e que são postos em ação em situações concretas de interação 
social” (KOCh, 2007, p. 25-27).

O texto necessita de algumas características que o habilitem no 
cumprimento de suas proposições: recursos de conexão e sequencialização 
textual, tais quais coesão e coerência, informatividade, situacionalidade, 
intertextualidade, intencionalidade e aceitabilidade – a textualidade 
(BEAUGrANDE; DrESSLEr, 1981).

Tais recursos dinamizam as representações de objetos-de-mundo e 
objetos-de-discurso, os quais possibilitam a comunicação plena entre os 
coprodutores do texto em seus explícitos e implícitos.
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Discurso e discursividade

O texto aciona conhecimentos a) linguísticos, como de ortografia, 
de gramática – morfossintáticos e semânticos –, e de léxico da língua em 
uso; b) enciclopédicos, constituídos em nossos espaços mentais enquanto 
reservas sócio-históricas, de experiências individuais e coletivas, que 
consagram os saberes universais adquiridos e compartilhados; c) de 
textos ou gêneros textuais, suas características, aplicação e suportes de 
divulgação das informações; e d) interacionais, que habilitam a singularidade 
da comunicação sociointeracional com base na intencionalidade, 
aceitabilidade e adequação contextual (KOCh, 2012).

Esses conhecimentos (re)arranjados originam o discurso, como: 
1) evento, em que, o texto e seus conteúdos são atualizados pelos 
interactantes no contexto da língua; 2) significação, quando o discurso, em 
sua marca sígnica, é depreendido na dimensão dos sentidos; e 3) superfície 
discursiva, “que corresponde ao conjunto de enunciados realizados, 
produzidos a partir de certa posição do sujeito em uma estrutura social” 
(GUIMArÃES, 2010, p. 64-65). Essa é a discursividade.

A construção de sentidos

Ela se dá quando imagens conceptuais emergem dos espaços mentais, 
o virtual interage com os objetos-de-discurso e, através de operações 
cognitivas identificam, integram e assimilam “realidades”. Essas operações 
contribuem diariamente para a extraordinária criatividade humana, neste 
caso, para fazer o humor satírico.

A operação de identidade permite reconhecer a 
semelhança, a equivalência, a posição e a diferença; 
a de integração busca a identidade e a oposição que 
surgem nos processos de integração conceptual; e, a 
de imaginação, que mantém relação intrínseca com as 
duas anteriores, permite ao cérebro executar simulações 
imaginativas mesmo com a ausência de estímulos 
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exteriores, como ocorre, por exemplo, com as estórias 
de ficção (FAUCONNIEr; TUrNEr, 2002 apud SOBrINhO, 
2010, p. 60).

O gênero textual crônica de humor satírico em Agamenon

Em recente trabalho, Gonçalves e Assunção (2009) comentam a 
manifestação do humor nos textos do jornalista Agamenon Mendes 
Pedreira, objeto de análise deste artigo.

A coluna dominical de Agamenon Mendes Pedreira, 
no jornal O Globo, tornou-se referência nacional para 
uma abordagem humorística sobre acontecimentos 
da sociedade brasileira, sejam eles sociais ou políticos. 
[...] A necessidade de conscientizar todas as camadas 
da população sobre acontecimentos que requerem um 
razoável conhecimento intelectual leva o autor a utilizar 
o humor como principal recurso em seus textos. [[...]] 
Além de expressões tipicamente populares, Agamenon 
utiliza outro recurso que lhe permite atingir o tom de 
ironia e de humor necessários para estabelecer um texto 
dinâmico, extremamente exigido no mundo moderno: um 
processo de formação de palavras conhecido na literatura 
morfológica do português como cruzamento vocabular 
(GONÇALVES; ASSUNÇÃO, 2009, p. 57-59, grifos nossos).

Lexicologia: conceitos, análises e descrições

Qual é o foco de estudos da Lexicologia?

A Lexicologia enquanto ciência do léxico estuda as suas 
diversas relações com outros sistemas da língua, e, 
sobretudo as relações internas do próprio léxico. Essa 
ciência abrange diversos domínios como a formação de 
palavras, a etimologia, a criação e importação de palavras, 
a estatística lexical, relacionando-se necessariamente 
com a fonologia, a morfologia, a sintaxe e em particular 
com a semântica. (ABBADE, 2011, p. 1.332).
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O léxico vem a ser o conjunto de palavras que uma comunidade tem à 
sua disposição e que ela utiliza e sua expressão individual ou coletiva através 
das mais variadas mídias de interação comunicativa, considerada como 
patrimônio linguístico deixado para as futuras gerações (SILVA, 2011, p. 21).

O conceito de palavra designa “a menor unidade significativa 
autônoma constituída de um ou mais morfemas dispostos numa ordem 
estável” (AZErEDO, 2013, p. 141), entendendo-se por unidade significativa 
autônoma aquela palavra que pode ser intercalada por outra do mesmo 
nível lexical, por exemplo, no texto 1:

Dilma Sapiens

Com essa crise braba, o brasileiro médio (mais ou menos 
12 cm) não tem motivos pra rir. Só uma coisa está 
provocando gargalhadas e trazendo um pouco de alegria 
para o povão: as burrices da presidente Dilma roskoff. 
Tal e qual um Seu Creysson de esquerda, a stand-up-
presidenta já pode ser considerada uma das maiores 
comediantes do Brasil. Maior que a regina Casé e a 
Fabiana Carla. Todo dia a Dilma só abre a boca pra dizer 
besteira. Ô presidenta difícil! (AGAMENON, 2015).

Na segunda linha da citação, por exemplo, (1) – em “Só uma coisa está 
provocando gargalhadas e trazendo um pouco de alegria para o povão: as 
burrices da presidente Dilma roskoff.”, quando nos é permitido a reescrita 
– “Só uma coisa rIDÍCULA está provocando GrANDES gargalhadas...”, 
verifica-se a presença de quatro unidades significativas autônomas: a) 
coisa – sintagma nominal, e está – sintagma verbal, ambos intercaladas 
pela palavra ridícula; bem como, b) provocando – sintagma verbal, e 
gargalhadas, sintagma nominal, intercaladas pela palavra grandes. Todas 
essas palavras destacadas são unidades significativas autônomas, na 
perspectiva de Azeredo.

Exemplo (2) – [...] provocando gargalhadas [...]; reescrevemos 
subdividindo: [...] provoc/a/ndo/gar/galh/a/da/s [...], essas partículas 
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representam a menor unidade significativa de uma palavra que traduz um 
significado ou sentido peculiar dentro da estrutura gramatical no texto – 
os morfemas.

Estudos em Lexicologia: Lexemática, teoria e exemplificação

A Lexemática ou Semântica Estrutural tem por objeto de estudo o 
léxico de uma língua. Aqui, adotamos a perspectiva da Escola de Tubingen, 
através de Coseriu (1987) e Geckeler (1976).

Coseriu (1987) separa e distingue o significado das 
palavras nomeando-os, além do significado léxico, 
como significado categorial, instrumental, sintático ou 
estrutural e ôntico. O significado categorial corresponde 
aos diferentes meios de aprendizagem e diferencia 
as unidades lexicais dentro de determinada série. 
Segundo Coseriu nesse tipo de significado o substantivo, 
o adjetivo, o verbo e o advérbio possuem significados 
categoriais. Os pronomes têm significado categorial, mas 
não tem significado léxico, ou seja, não são lexemas, são 
categoremas. (SILVA, 2011, p. 52).

Bechara (2009, p. 111-112) afirma que “tem-se feito confusão entre 
classe de palavras (substantivo, adjetivo, verbo, etc) e categoria ou classe 
verbal”. Ele demonstra que, partindo-se das convenções F = a forma física, 
L = o significado léxico, e C = o significado categorial, as palavras abstratas 
podem ser constituídas, como: a) puras formas (F); b) formas lexicais ou 
lexemas (FL); c) formas categoriais ou categoremas (FC); d) palavras com 
significado léxico categorial (FCL).

Segundo Bechara (2009), somente as palavras abstratas, ou as que 
permitem abstrações de sentidos e significados – FC: categorema (forma 
categorial); e FCL: palavras com significado léxico categorial –, podem 
pertencer a classes gramaticais distintas. Veja-se o exemplo, no texto 2:
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Charlie Hebdo 45
O planeta vive uma imensa comoção mundial com 
o atentado sofrido pelo diário semanal francês, o 
humorístico Charlie hebdo. O momento exige calma e 
reflexão para não despertar ódios antigos e preconceitos 
injustificáveis. Nada de precipitação pessoal, vai ver 
que os terroristas selvagens só estavam a fim de pegar 
o Ziraldo. Por isso mesmo, não vale a pena sair botando 
fogo na primeira mesquita que se encontrar pelo caminho 
(AGAMENON, 2015).

Tomemos emprestado do texto os vocábulos planeta, comoção e 
diário, do primeiro parágrafo. Estes vocábulos/lexias são classificados 
como substantivos porque nominalizam entidades, objetos-de-mundo 
e objetos de discurso – planeta, concretude no universo físico, hábitat 
humano; comoção, abstrato no universo sensível, sentimento coletivo; e 
diário, concreto, mas abstraindo para o espaço-temporal, “um jornal que 
tem circulação diária”.

Estes mesmos vocábulos podem assumir diferentes significados, 
de acordo com seu (re)posicionamento na estrutural gramatical no 
texto, a saber, (3) O planeta Vênus é inabitável, comprovaram as sondas 
despachadas em sua direção para pesquisar vida em outros planetas; (4) 
A jovem médica da instituição Médicos sem Fronteiras foi tomada de 
profunda comoção ao ver o estado de penúria das crianças da Namíbia; e 
(5) É nosso dever diário ajudar nosso semelhante.

Tomando por base, os pressupostos em (c), formas categoriais ou 
categoremas, muito embora a morfossintaxe dos vocábulos seja idêntica, os 
sentidos impressos nas lexias são diferentes; comparemos, didaticamente:

(c) Forma categorial (categorema)

(FC)
planeta comoção diário

em (2) as pessoas de todo o mundo
alvoroço, 

sobressalto
jornal, 

periódico
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em (3) hábitat, mundo, orbe 
em (4) ternura

em (5)
cotidiano, 
habitual

Quadro 1 – Conceitos de forma categorial

Agora, tomemos por empréstimo a seguinte sequência do texto 2 – 
“Por isso mesmo, não vale a pena sair botando fogo na primeira mesquita 
que se encontrar pelo caminho”. Os vocábulos, pena e caminho:

(d) com palavras com significado

léxico categorial

(FCL)
pena caminho

(6) A idosa pena na fila do banco. verbo
(7) A pena será cumprida integralmente. substantivo
(8) Eu caminho 3 quilômetros todos os dias. verbo
(9) O caminho é longo e prazeroso. substantivo

Quadro 2 – Conceitos de estrutura de léxico categorial

Percebe-se que, independentemente dos significados categoriais, das 
classes gramaticais de adjetivos, substantivos e verbos, ou dos diferentes 
significados léxicos, estes vocábulos possuem um valor em comum – as 
estruturas lexemáticas e categoremáticas variáveis, ou seja, sujeitas às 
alterações de sentidos pela inclusão de afixos em seus radicais etimológicos. 
Por exemplo, quando retomamos as palavras pena e caminho do quadro 
2, e acrescentamos afixos simultâneos que agregam novos sentidos ao 
morfema raiz *pen- e *caminh-, a saber:

(10) “roberto foi des-en-caminh-ado muito cedo em 
sua juventude, portanto, deixou de ser réu primário e 
se tornou a-pen-ável de uma sentença severa dada pelo 
excelentíssimo senhor juiz.”
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Neste exemplo, o lexema “caminho”, de sentido diretivo e retilíneo, 
que traduz a ideia de ordem, ganhou um novo sentido inverso ao sentido 
original pelo acréscimo de um prefixo latino de negação, des– (ação 
contrária a), mais prefixo latino que traz ideia de passagem para outro 
estado ou forma, –en– (movimento para dentro), mais o sufixo –ado, 
que forma adjetivos. Semanticamente, “o indivíduo que sofreu uma ação 
contrária a manter-se na direção da ordem, do caminho correto”.

O lexema “pena”, por sua vez, recebeu em seu morfema raiz, *pen-
, o prefixo a- (movimento para a aproximação; adicionamento) mais o 
sufixo –ável formador de adjetivo, dando origem ao vocábulo “apenável” 
contendo novo sentido – aquele que, qualitativamente, está próximo ou 
sujeito a receber uma pena jurídica, condenação.

 Na Lexemática ou Semântica Estrutural são consideradas palavras 
lexemáticas, os substantivos, adjetivos, verbos e advérbios, e, assim, 
objetos de estudo na perspectiva de Coseriu (1987) e Bechara (2009).

Lexemática e as estruturas paradigmáticas

Coseriu (1987) classifica as estruturas lexemáticas em estruturas 
paradigmáticas e estruturas sintagmáticas. Para efeito de pesquisa, nos 
atemos às estruturas paradigmáticas. Estas se dividem em primária – que 
envolve o campo léxico (estruturas de conteúdo de uma lexia) e a classe 
léxica; e em secundária – que envolve afinidade, seleção e composição. 
Aqui nos detemos nas estruturas paradigmáticas secundárias que focalizam 
mais intimamente os processos de formação de palavras.

As estruturas paradigmáticas secundárias relacionam-se aos 
fenômenos linguísticos que se processam em um lexema por afixação 
de desinências que determinam alterações de significados. Bechara 
nos esclarece:

Correspondem ao domínio da formação de palavras e 
podem manifestar-se por estruturas de modificação, de 
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desenvolvimento e de composição, que implicam sempre 
a transformação irreversível de um termo primário 
existente como lexema de conteúdo (significado) e de 
expressão (significante) da língua.

Na modificação, a categoria verbal dos produtos é sempre 
a mesma das respectivas bases, isto é, os substantivos 
produzem substantivos, os adjetivos, e assim por diante, 
porque a função gramatical implicada é “inatual”, isto é, 
função que afeta os lexemas modificando-os enquanto 
tais (e não como membros de oração ou de sintagmas). 
Trata-se das formações diminutivas, dos coletivos, dos 
verbos formados com prefixos: cavalo >cavalinho, forte 
>fortão, beijar >beijocar, ver >prever;

No desenvolvimento – que sempre parte de lexemas 
com funções de membros de oração ou de sintagma 
– a categoria verbal dos produtos formados é distinta 
da categoria da base correspondente, vale dizer, o 
desenvolvimento implica sempre mudança da categoria 
verbal do termo primário desenvolvido, isto é, substantivo 
produz adjetivo, substantivo produz verbo, adjetivo produz 
substantivo, etc. [...]. Exemplos de desenvolvimentos são 
também, terra >terreno, céu >celeste, roda >rodar, voo 
>voar, útil >utilidade, rico >riqueza.

A composição implica sempre a presença de dois 
elementos básicos unidos por uma relação gramatical, 
quase sempre por uma relação de recção. Pode ser de 
dois tipos: a) prolexemática [...] [do tipo “alguém” ou 
“algo”] +ler → leitor; o mesmo elemento + despertar 
→ despertador. E, b) lexemática: em os dois elementos 
implicados são lexemas [(...] são exemplos... tira-teima, 
guarda-chuva. (BEChArA, 2009, p. 388-394, grifos nossos).

Desta forma, procuramos identificar as possíveis ocorrências de 
modificação, desenvolvimento e composição nos 64 textos de Agamenon. 
Para efeito de pesquisa, adotamos perfis específicos para a busca e análise 
de paradigmas secundários.
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No Processo de Modificação tomamos por paradigma: LEXEMA 
+ sufixos de aumentativo (-ão, -zão; -anço; -arro; -arrão; -arro; -arrão; 
-zarrão; -arraz; -eirão; -aço, -aça; -astro; -alho, -alha, -alhão; -ama; -anzil, 
-ázio; -uça; -eima; -anca; -asco; -az; -ola; -orra; -eirão; -ento); LEXEMA + 
sufixos de diminutivo (-inho; -zinho; -im; -zim; -ito, -zito; -ico, -isco; -eta, 
-ete, -eto, -eco; -ota, -ote, -oto; -ejo; -acho; -el, -ela, -elo; -iola; -ola; -ucho; 
-ebre; -ula, -ulo, -iula; -alho, -elho, -ilho, -olho, -ulha; -aça, -aço, -iça, -iço), 
e; Prefixos + rADICAL VErBAL.

No Processo de Desenvolvimento levamos em consideração, os 
seguintes paradigmas: (1) substantivos derivados de verbo – LEXEMA 
VErBAL + sufixos (-ame; -ação, -são; -mento; -ura, -dura, -tura; -ança, 
-ancia; -ença, -encia; -ata; -ada, -ida; -agem; -ário; -eria); (2) substantivo 
derivado de adjetivo – LEXEMA VErBAL + sufixos (-ismo; -tude, -dão; -ura; 
-eza; -ácia; -dade; -mônia); assim como; sufixação de: -(d)io; -(d)iço; -vel, 
-bil; -ento, -(l)ento); -oso, -uoso; -onho; -az; -udo; -ício, -iço; -ário; -eiro; 
-ano; -asco; -esco; -isco; -atico; -eno; -áceo; -acho; -aco; -ado; -ardo; -al; 
-âneo; -anho; -átil; -ino, -im; -bundo; -undo, -ondo; -eo; -timo; -urno; -iano; 
-douro; -tório; -ivo; -ácea, -áceo; -ndo.

No processo de composição prolexemática, utilizamo-nos do seguinte 
paradigma: ArQUILEXEMA (ou LEXEMA) com conteúdo de AGENTE + sufixos 
(-tor, -dor, -or; -nte; -ista; -eira, -eiro; -ária, -ário). E, no processo de composição 
lexemática LEXEMA primário + LEXEMA secundário, na (re)construção e 
harmonização de sentidos antes individualizados.

Estruturas paradigmáticas: produtividade e textualidade

De todos os 64 textos reunidos, lido e analisados, para efeito de 
exemplificação, delimitamos nossa pesquisa em 12 textos específicos com 
base no critério de datação: a primeira crônica de cada mês do ano de 
2015. Nestas o autor escreveu 4.420 lexemas verificados pelo processo de 
contação de palavras do world. Desse total de palavras examinadas, foram 
enquadradas como estruturas paradigmáticas secundárias, conforme 
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Coseriu (1987) e Bechara (2009), 561 lexemas que obedeciam a alguns dos 
paradigmas supracitados, o equivalente a 12,692% de lexemas no volume 
do texto produzido.

Lexemas nominais

Especificamente, deste total de 561 ocorrências nominais, 391 
ocorrências ou 8,846% são estruturas paradigmáticas de desenvolvimento; 
117 ocorrências ou 2,647% de composição; e 53 ocorrências ou 1,199% de 
modificação. 

Exemplifiquemos nos textos, adotando por convenção: estrutura por 
modificação [M]; por desenvolvimento [D]; por composição prolexemática 
[CP]; e por composição lexemática [CL].

Essa carne sou eu!

Ao saber desta novidade gastro-econômica [C] resolvi 
dar um pulo na Urca, onde mora o rei e convidar o 
meu amigo pessoal, rouberto Carlos, para cair de boca 
numas carnes. [...] Dali embicamos em direção às Termas 
Centaurus em Ipanema, onde uma xavascada [D], quer 
dizer, uma churrascada nos aguardava [§2, linha 1]. [...] 
Assim que o rei adentrou a famosa sauna de tolerância, 
as atendentes da casa fizeram fila para pegar um 
autógrafo e pagar um bolagato [CL], o famoso “ball cat” 
[CL], tão apreciado pelos gringos no carnaval [§3, linha 2]. 
(AGAMENON, 2015).

Walking Dilma

[...] A primeira presidenta-zumbi [CL] do país vaga pelas 
ruas da Capital federal em busca de cérebros humanos 
[§1, linha 3]. [...] renan Canalheiros [D] e Eduardo Pulha 
formaram uma milícia de oposição que sai pela noite 
dando tiros nos zumbis dos ministérios [§4, linha 1]. 
(AGAMENON, 2015).
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Bla-Bla-Blatter

Por conta do escândalo do Fifalão [M], o outrora Todo 
Phoderoso presidente da FIFA (Federação Internacional 
de Falcatruas Anônimas) renunciou ao seu cargo mesmo 
tendo sido reeleito [§1, linha 1]. [...] A corrupção na CAFIFA 
e suas afiliadas (entre elas, a nossa CBF – Confederação 
Bandalheira [D] de Futebol) é coisa antiga [§1, linha 5]. 
Nesses remotos e obscuros paisecos [M] ninguém joga 
bola, mas, em compensação, rouba que é uma beleza [§1, 
linha 8]. (AGAMENON, 2015).

Dilma Sapiens

Eu sempre achei que não é dessa fruta que ela gosta. 
Mesmo porque a mandioca não é fruta – é um tubérculo 
[§2, linha 5] [...] Enquanto isso a popularidade da 
presidente-tubércula [CL] não para de cair. E não tem 
silicone capaz de empinar a popularidade [D] da Dilma. 
Pra despistar a mídia golpista Dilma, resolveu fazer 
uma visita aos EUA e tirar uma casquinha [M] do Barack 
Obama, que está por cima da carne seca. Sem mandioca 
[§4, linhas 1-3]. (AGAMENON, 2015). 

Quem é Josef Dirceu?

Ao contrário do meu bilau e da taxa de juros, que nunca 
caem, Josef Dirceu caiu! O ex-todo-foderoso [CL] homem 
de Lula agora amarga um doloroso ostracismo [D] político 
[§2, linhas 2]. Josef Vassarianovitch Djugashvili Dirceu 
nasceu em Passa-de-Quatro [C], cidade típica mineira, 
onde já era conhecido como Menino Maluquinho [§3, 
linha 1]. [...] Em Cuba, Zé conheceu o seu ídolo máximo: 
Fidel Mastro. rapidamente ficaram amigos inseparáveis: 
Fidel era o cumandante [C] e Dirceu era o pau-mandado 
[C] Formado em guerrilha [M] na Universidade de havana, 
Dirceu criou um novo grupo revolucionário [CL] o Buena 
Bosta Social Club [§3, linha 1]. (AGAMENON, 2015).
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Festa de arrombo

O Brasil está no maior buraco, o Orçamento da União 
tem um rombo gigantesco [D] e o governo só vive dando 
furo. E a culpa de tudo isso que aí está é da presidenta 
Dilmanta [CP] rousseff, que continua fazendo ouvidos de 
mercadante [CL] aos apelos da Nação e não pede pra sair. 
Já vi muitas crises, participei de muitas negociatas [D] e 
testemunhei diversos escândalos e posso afirmar que a 
situação está preta, quer dizer, está afrodescendente [§1, 
linhas 1-4]. (AGAMENON, 2015).

Afinal de contas

Em exercício, porque a única coisa que a presidente 
ainda consegue fazer sem ter que dar satisfação pro Lula 
é dar suas pedaladas [D] fiscais pelas ruas de Brasília. No 
Congresso só tem um grupo de parlamentares que ainda 
apoiam Dilma: a bancada [D] das armas, porque, mesmo 
tendo emagrecido [D] a presidenta não deixou de ser um 
canhão [§2, linhas 7-9]. (AGAMENON, 2015).

Vivendo e aprendendo

Por falar em futuro presidiário [D], as penitenciárias [D] 
do Brasil estão cada vez mais bem frequentadas. Daqui 
a pouco, a revista Caras vai ter que lançar uma edição 
especial só com a cobertura [D] das celebridades [D]que 
estão na cadeia. Vão alugar a Ilha do Diabo para fazer a 
Cadeia de Caras, onde os famosos serão convidados a 
pagar uma etapa para sair da depressão [§3, linhas 1-3]. 
Mas a concorrência [D] não dorme de touca e a Contigo 
vai uma lançar a Castigo. Na capa da edição-cadeia vai 
ter os Irmãos Lula, Lulinha e luleco [M] que inclusive já 
posaram para a foto. De frente e de perfil. Como todos 
sabem, menos o Lula, os dois meninos estão na beirola 
[M] de entrar na caçapa da Polícia Federal [§4, linhas 1-3]. 
(AGAMENON, 2015).
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Agora Fudilma!

Mas, na verdade, eu sou contra o impeachment da Dilma! 
Impeachment é muito pouco pra essa mocreia! Sigam-
me o meu raciocínio: a “presidenta-gerenta” [CL], em sua 
“administração”, aumentou a inflação, encolheu o PIB, 
fez o dólar subir, faliu o setor energético [M] e quebrou a 
Petrobras [§2, linhas 2-4]. Esse Eduardo Pulha eu manjo 
há muito tempo. Mesmo tendo depositado uma vultosa 
quantia em sua conta na Suíça, Dedurado Cunha proibiu 
o lançamento [D] do meu novo livro, rouba, Brasil, na 
Câmara dos Deputados. Revanchista [CP] e vingativo [D] 
não ficou satisfeito com as centenas de citações do seu 
nome no meu livro. Guloso, Eduardo queria roubar a cena 
e ser o único personagem desta obra-prima [CL] imortal 
da Literatura Político-Criminalística [D] Brasileira [§4, 
linhas 3-6]. (AGAMENON, 2015).

Demonstramos assim, por amostragem, a produtividade de lexemas 
nominais no processo de desenvolvimento das estruturas paradigmáticas 
secundárias. A Textualidade dos textos analisados é representada na 
situacionalidade contextual da sátira ao “fazer político” no Brasil, na 
informatividade das condições da “administração e (des)governo” vigente 
no país, na aceitabilidade opinativa às críticas do autor-jornalista, e na 
intencionalidade deste autor em tecer críticas mordazes às instituições do 
“Poder” fazendo humor. 

Esta textualidade é encontrada nos excertos dos textos acima citados, 
conforme contexto. Aqui não levamos em conta os vocábulos gerados 
pelo processo de cruzamento vocabular, tais como, cumandante, bla-bla-
blatter, roublatter, havelhange, foderações, Luísque Inácio, Dilmandioca 
e Dilmanta. Destacamos aqui os seguintes vocábulos e expressões de 
humor: “[...] um bolagato, o famoso ‘ball cat’” (texto 1); “presidenta-zumbi, 
renen Canalheiros” (texto 16); “ex-todo-foderoso, em Passa-de-Quatro, 
cumandante e o pau-mandado” (texto 44).
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Lexemas verbais

Avançamos na pesquisa, desta feita, examinando a produtividade 
das ocorrências verbais, ou seja, buscando na totalidade dos 64 textos 
a presença de verbos formados por parassíntese que atendessem aos 
seguintes paradigmas: 1) verbos que carregassem sentidos de ironizar ou 
provocar o riso; 2) verbos incoativos – que indicassem início de ação ou 
passagem para um novo estado ou qualidade: prefixo (es-; a-; en-) + LEXEMA 
+ sufixo (- ec[er] ou (- esc[er]); 3) verbos frequentativos – que indicam ação 
repetida: prefixo (es-; a-; en-) + LEXEMA + sufixo (- aç[ar] ) ou (- ej[ar]); 4) 
verbos causativos – que indicam ação que deve ser praticada ou dar certa 
qualidade a uma coisa: prefixo (es-; a-; en-) + LEXEMA + sufixo (- iz[ar]). 

 Enquadramos e analisamos os lexemas verbais alterados por 
Composição. Foram encontrados os seguintes verbos parassintéticos de 
acordo com os paradigmas propostos acima: (1) verbos incoativos – en/
louqu/ecer > en+louco+ecer <louco>; e/magr/ecer > en+magro+ecer 
<magro>; a/dorm/ecer > a+dormir+ecer <dormir>; es/trem/ecer > 
es+tremer+ecer <tremer/tremor>; en/riqu/ecer >en+riqu+ecer <rico>; 
enrijecer > en+rij+ecer <rijo>; (2) verbos frequentativos – nenhuma 
ocorrência; (3) verbos causativos – nenhuma ocorrência.

Concluímos, portanto, há ocorrência de processos de composição de 
verbos parassintéticos incoativos, os que indicam o início de uma ação ou 
passagem para um novo estado ou qualidade. Verificamos a não existência 
de lexemas verbais frequentativos ou causativos. De igual modo, nenhuma 
das ocorrências de lexemas verbais estava associada, diretamente, a (re)
construção de sentidos e das representações de objetos-de-mundo na 
coprodução do humor, do riso ou da ironia satírica.

Uma simples contribuição didático-pedagógica

Entendemos que o léxico, enquanto patrimônio cultural de falantes, 
precisa ser melhor conhecido em todas as suas aplicabilidades; logo, nada 
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melhor do que demonstrar a Lexemática e suas estruturas secundárias 
de formação de palavras através de jogos caça-palavras, cruzadinhas, 
palavras-cruzadas e jogos de formação de palavras. 

Eis a proposta: de acordo com o quadro abaixo, os alunos de 9o ano do 
ensino fundamental e 1o ano do ensino médio, deverão procurar em um dos 
textos de Agamenon Mendes Pedreira palavras que contenham os afixos 
em destaque e, assim, explicar suas motivações de significado. Em seguida, 
deverão formar novas palavras e aplica-las a um pequeno texto dissertativo.

cobert URA vinga t IVO
revanch ISTA popular IDADE

DES EM pena d EIrA lança MENTO
IN organic a MENTE lul ECO

EM poleir ADO EN louc ECEr
canalh EIrOS presidi ÁrIO

Considerações finais

O objetivo desse artigo, resultado de uma pesquisa, foi analisar 
ocorrências de lexemas nominais e verbais que nos permitissem identificar 
nas escolhas prévias do autor fictício, o jornalista Agamenon Mendes 
Pedreira, na elaboração de seu discurso textual no gênero crônica satírica. 
Buscamos demonstrar que as escolhas foram motivadas.

Para melhor fundamentar o trabalho e delimitar o campo de pesquisa, 
foi necessário, inicialmente, analisar, demonstrar e descrever os conceitos 
teóricos de texto e textualidade; discurso e discursividade; construção de 
sentidos e gênero textual crônica de humor satírico.

Foi necessário, também, rever conceitos básicos de morfologia como 
morfema, palavra, vocábulo e sintagma, a fim de compreendermos a 
importância das lexias/lexemas, unidades significativas do léxico da 
língua em uso pela comunidade de fala (e escrita), as quais permitem as 
representações dos objetos-de-mundo.
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Percebemos que Lexemática ou Semântica Estrutural constitui uma área 
da Lexicologia que estuda o léxico e as lexias que o compõem priorizando 
a estrutura do lexema e o significado que adquire através dos processos de 
junção morfemática, segundo Coseriu (1987), e que para tanto, tornam-se 
objetos de estudo os substantivos, os adjetivos, os verbos e os advérbios.

Analisamos, a partir daí, os conceitos de Semântica Estrutural, de 
forma categorial e de estrutura léxico categorial, além de demonstrá-los, 
graficamente, como metodologia de avaliação de uma lexia, através dos 
campos léxicos que enfeixam as características do lexema em análise, por 
meio de categoremas, classemas e semas que demonstraram as afinidades 
e traços distintivos que podem reunir, ou não, as lexias, produtivamente, 
no escopo de um texto.

Foram estes traços distintivos que nos ajudaram a delimitar o 
corpus de pesquisa ainda mais. Isto nos permitiu analisar os lexemas 
nominais e verbais através de suas e estruturas paradigmáticas primárias 
e secundárias. Os lexemas nominais foram de boa produtividade, pois, 
representaram 12,962% das palavras redigidas na amostragem de textos 
analisados. Os lexemas verbais, contudo, foram improdutivos, pois não 
apresentaram nenhuma relação direta com a coprodução do humor nos 
textos analisados. Ali, no exame das lexias no campo léxico, pudemos 
perceber que as escolhas do autor dos textos foram determinantes para 
coproduzir o humor, o riso e a crônica satírica.

Por fim, demos apresentamos uma sugestão didático-pedagógica para 
o ensino da língua portuguesa à alunos do ensino fundamental e médio.

Concluímos, assim que: 1) as escolhas do autor Agamenon Mendes 
Pedreira, nas crônicas de humor satírico, não recaíram sobre os 
lexemas de base verbal, e sim, sobre os lexemas de base nominal; 2) 
tais escolhas, analisadas sob a perspectiva da Lexemática ou Semântica 
Estrutural, de Coseriu (1987) e Bechara (2009), implementam à reunião 
de lexias específicas, de características lexicais e traços distintivos que 
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as mantenham numa relação próxima no campo léxico; 3) as escolhas de 
lexemas nominais específicos do autor forma intencionais para a nítida 
coprodução do humor como referência direta e inferência de significados 
que permitiram acesso ao riso, a ironia e sátira sócio-política. 

A produtividade e a textualidade integram a coprodução do humor, 
pois a intencionalidade do autor se (re)produz no leitor através do 
texto bem elaborado, do discurso compartilhado e da (re)construção 
dos objetos-de-mundo por instrumentalidade dos objetos-de-discurso, 
compatíveis com as escolhas lexicais adequadas no fazer rir.
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O APAGAMENTO DO –R EM CODA SILÁBICA: CONSIDERAÇÕES 
SOBRE PRODUÇÕES TEXTUAIS DE ESTUDANTES DO ENSINO 

BÁSICO NA CIDADE DE SALVADOR
Lorena Nascimento de Souza Ribeiro (UFBA)

Introdução

Os avanços nos estudos linguísticos mostram que conceber a língua 
como um sistema homogêneo é uma utopia, pois, em sendo esta uma 
ferramenta de interação social, seu aspecto multifacetado reflete a 
diversidade das relações humanas. Contudo, por mais evolução que o 
advento dos estudos linguísticos de cunho social tenha trazido à sociedade, 
o que ainda se vê, em muitas escolas, é um ensino pautado na repetição 
que desconsidera e, muitas vezes, estigmatiza, muitos dos usos correntes 
desses alunos. Concomitante a esse confronto há os meios de comunicação, 
cada vez mais velozes e ditadores, cujas “boas falas” são seguidas, criando 
novos usos, ressuscitando alguns e marginalizando outros. Em meio a este 
palco de “luta”, vê-se, cada vez mais, os alunos admitindo não dominar o 
português, chegando até a considerar sua língua pátria mais difícil do que 
línguas estrangeiras. Em suas mentes, a noção estigmatizadora de erro é 
uma constante, principalmente no que tange à escrita.

O norteamento inicial do ensino de língua escrita, alicerçado em um 
ensino tradicional, encara fatos fonéticos correntes e pouco estigmatizados 
como desvios no homogêneo e imutável sistema linguístico. 

A associação entre estrutura e homogeneidade é uma 
ilusão. A estrutura linguística inclui a diferenciação 
ordenada dos falantes e dos estilos através de regras que 
governam a variação na comunidade de fala; o domínio 
do falante nativo sobre a língua inclui o controle destas 
estruturas heterogêneas. (WEINrEICh; LABOV; hErZOG, 
2006, p. 125).
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Não obstante, a escrita segue um padrão e é papel da escola auxiliar 
seus alunos a internalizarem as normas que regem sua ortografia oficial. 
Neste momento, cabe o questionamento: o que fazer diante de um aluno 
que escreve fora do padrão da língua?

Antes de solucionar este ponto, deve o professor entender o porquê 
de seu aluno escrever fora do padrão, perceber quais fatores o levaram a 
esse “descaminho”, para que, assim, possa proporcionar em sua sala de aula 
um ambiente verdadeiramente respeitoso, no qual seja ensinado um padrão 
normativo da língua ao passo que não rotule o uso trazido por seus alunos.

É neste contexto que se insere a pesquisa ora apresentada: analisar 
o fenômeno de apagamento dos róticos em coda silábica na escrita dos 
alunos soteropolitanos, tentando, assim, observar em que contextos o 
cancelamento consonantal emerge. 

Na fala, é predominante a ausência do –r em posição final de vocábulo, 
principalmente na forma do infinitivo verbal e vocábulos monossilábicos, 
fato evidenciado também em posição medial, sobretudo em vocábulos de 
uso mais corrente. Assim, após análise de estudos anteriores sobre este 
processo de variação, idealiza-se a possibilidade de observar a influência 
desta fala na escrita dos indivíduos. Pretende-se então, neste trabalho, 
verificar se tal evento, comum e não marcado na fala, encontra-se também 
na escrita, ratificando a hipótese de influência da fala na escrita, sobretudo 
nos indivíduos com menor tempo de escolarização e aqueles de acesso 
restrito à leitura, diferenciando-os daqueles pertencentes a uma classe 
social mais próxima da cultura formal e escolarizada.

Desta forma, a presente pesquisa, ao analisar os registros escritos 
de estudantes soteropolitanos, objetiva identificar os possíveis contextos 
linguísticos e extralinguísticos motivadores da realização ou do apagamento 
do rótico em coda silábica em final de palavra na escrita de estudantes.

Como aporte teórico, o presente estudo assenta-se nas ideias 
preconizadas pela Sociolinguística Laboviana de cunho quantitativo e nos 
estudos que vêm sendo chamados de Sociolinguística Educacional.
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A dinâmica da Linguística se constitui no fato de que as línguas 
humanas não são estáticas; elas se alteram continuamente no tempo, de 
forma lenta, sem que os falantes percebam o complexo jogo da mutação. 
Deste modo, nos últimos tempos, esta ciência apresenta-se como objeto 
de interesse de muitos pesquisadores que buscam estabelecer relações 
da língua e suas múltiplas funções com uma sociedade cada vez mais 
heterogênea e diversificada.

Um dos caminhos seguidos pela Linguística está na análise 
sociolinguística que objetiva processar, analisar e sistematizar o universo 
aparentemente “caótico” da língua falada. Assim, pode-se entender que 
a Sociolinguística é uma área dentro da Linguística que teve início com 
William Labov, linguista norte-americano que principiou a “teoria da 
variação”.

O modelo de análise proposto por Labov apresenta-se 
como uma reação à ausência do componente social no 
modelo gerativo [...]. [Ele] voltou a insistir na relação 
entre língua e sociedade e na possibilidade, virtual e real, 
de se sistematizar a variação existente e própria da língua 
falada. (TArALLO, 2007, p. 7).

A perspectiva laboviana, dentro da sociologia da linguagem, busca 
entender a língua em seu contexto social – as regras de inserção e as 
variações sociais expressivas – como elemento prático, baseado em uma 
metodologia própria. A Sociolinguística analisa os aspectos sociais com o 
intuito de compreender melhor o funcionamento das línguas, pois ela tem 
a heterogeneidade como foco, a qual permite a variação linguística.

A investigação da linguagem no contexto social é necessária a fim de 
encontrar respostas para os problemas que emergem da variação inerente 
ao sistema linguístico. A título de ilustração, pode-se citar o reflexo da 
variação linguística em sala de aula. hoje, muitos educadores não sabem 
agir diante dos chamados “erros de português”. Por isso,
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devemos prestar toda a atenção possível ao que está 
acontecendo no espaço pedagógico em termos de 
discriminação, desrespeito, humilhação e exclusão por 
meio da linguagem. É inadmissível, nos dias de hoje, 
que o modo de falar de uma pessoa continue sendo 
usado como justificativa para atitudes preconceituosas e 
humilhantes. (BAGNO, 2007, p. 27).

Esses “erros” são simplesmente diferenças entre as variedades 
da língua que, com frequência, se apresentam no domínio do lar, em 
que predomina uma cultura de oralidade, em relações permeadas pela 
informalidade e em culturas de letramento, como a cultivada na escola.

E é no momento em que o aluno usa uma regra não padrão que as 
variantes se justapõem em sala de aula, como o caso da pesquisa aqui 
desenvolvida em situações como nos exemplos1 01 e 02:

(01) “Vemos meios de economizar, recicla, não polui.” 
(Aluna do 5o ano, rede particular).

(02) “Sua atitude pode nos prejudica” (Aluna do 9o ano, 
rede pública).

De acordo com a linguística moderna, é necessário estar atento 
às diferenças de culturas que o aluno representa e a da escola. Assim, 
o educador encontra formas efetivas de conscientizar os educandos 
sobre estas diferenças: “[...] uma das principais tarefas da reeducação 
sociolinguística é elevar a auto-estima linguística das pessoas, mostrar a 
elas que nada na língua é por acaso e que todas as maneiras de falar são 
lógicas, corretas e bonitas” (BAGNO, 2007, p. 36).

Todos falam “a mesma língua”, porém apresentam traços que ora 
os caracterizam (particularizam), ora os agrupam, mostrando assim que 
a língua falada vive a história de cada falante, variando no tempo e no 
espaço. Essas variações, se rechaçadas pela norma culta, estigmatizam; 
caso contrário, se legitimadas, passam a ser cultas.
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A escrita se encontra em um estado normatizado, sujeito às regras 
estabelecidas. Surge, então, o grande desafio do educador: tratar a 
influência da fala na escrita, como meio de evitar estigmatizações, 
propiciando ao aluno a possibilidade de inserção numa sociedade como 
a nossa atual. 

Os estudos sociolinguísticos adquiriram, ao longo dos anos, importância 
política, sobretudo para a educação nacional, mais especificamente, para 
as políticas de ensino da Língua Portuguesa. Comungando e reafirmando 
tal movimento em outra realidade sociocultural, tem-se o pensamento de 
Silva-Corvalán, que reforça o valor de tais estudos para a educação como um 
todo: “La amplia gama de estudios sociolingüísticos realizados en los últimos 
treinta años dan prueba de la validez e importancia de la sociolingüística en 
el campo de la educación” (SILVA-COrVALÁN, 2001, p. 26).

Têm-se no Brasil, como marco deste destaque, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) nos quais, repetidas vezes, encontra-se 
referências a conceitos oriundos da nova mentalidade presente no 
pensamento da nossa sociedade, resultante do entendimento sobre o 
vernáculo propiciado pelos estudos de diversidade linguística. Nos dias 
atuais, contudo, a educação nacional enfrenta um grande desafio: transpor 
o conhecimento científico de modo efetivo e eficaz para o cotidiano da 
sala de aula. Nesta linha de pensamentos, tem-se a contribuição dos PCN, 
que defendem que:

não são os avanços do conhecimento científico por 
si mesmos que produzem as mudanças no ensino. As 
transformações educacionais realmente significativas 
— que acontecem raramente — têm suas fontes, em 
primeiro lugar, na mudança das finalidades da educação, 
isto é, acontecem quando a escola precisa responder a 
novas exigências da sociedade. E, em segundo lugar, na 
transformação do perfil social e cultural do alunado: a 
significativa ampliação da presença, na escola, dos filhos 
do analfabetismo — que hoje têm a garantia de acesso 
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mas não de sucesso — deflagrou uma forte demanda por 
um ensino mais eficaz. (BrASIL, 1997, p. 21).

Na mesma linha desta latente inquietação evidenciada no texto dos 
PCN, Bortoni-ricardo, ao tratar sobre “O estatuto do erro na língua oral 
e na língua escrita”, enfatiza o papel singular do professor na necessária 
mudança das práticas de sala de aula:

é nossa tarefa na escola ajudar os alunos a refletir sobre 
sua língua materna. Essa reflexão torna mais fácil para 
eles desenvolverem sua competência e ampliarem o 
número e a natureza das tarefas comunicativas que já 
são capazes de realizar, primeiramente na língua oral e, 
depois, também, por meio da língua escrita. A reflexão 
sobre a língua que usam torna-se especialmente crucial 
quando nossos alunos começam a conviver com a 
modalidade escrita da língua. (BOrTONI-rICArDO, 2013)

Em meio a tantos questionamentos e apreensões, há a vertente 
educacional dos estudos sociolinguísticos na qual é possível observar as 
implicações que diversos fenômenos analisados exercem no processo de 
ensino e aprendizagem de língua materna, em especial nas séries do ensino 
fundamental. Tais estudos pretendem contribuir ainda mais para a melhoria 
da qualidade do ensino, uma vez que pesquisam a realidade linguística 
dos usuários da língua, os alunos, entrelaçando, em suas análises, fatores 
internos à língua (fonologia, morfossintaxe, semântica) e fatores externos à 
língua (sexo, faixa etária, situação econômica, cultural, entre outros).

O ensino de Língua Portuguesa é por si só uma questão paradoxal, 
como bem sinalizam Guy e Zilles (2006), uma vez que, diferentemente do 
ensino da Matemática, em que o aluno chega ao ambiente escolar com 
conhecimentos rudimentares, o docente de Língua Portuguesa encontra 
um aluno proficiente na língua, principalmente a variedade linguística de 
sua comunidade. Assim, inicia-se esse embate entre culturas docente e 
discente, posto que, como sinaliza Bortoni-ricardo (2004), em muitos casos, 
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há um distanciamento na relação professor x aluno em sala de aula, mais 
precisamente, nos usos linguísticos de professor x usos linguísticos de alunos. 
Destarte, o estudo sobre a relação entre os usos da língua padrão aos quais 
os alunos são expostos na escola e a variedade da língua que trazem consigo 
apresenta-se como ferramenta singular para minimizar tal conflito.

O apagamento dos róticos no português brasileiro

No universo dos estudos sociolinguísticos, as pesquisas sobre os róticos 
do português brasileiro já somam muitas décadas. A extensão temporal 
pela qual resistem os estudos deste fenômeno linguístico – apagamento x 
manutenção do /r/ – permite ao, não apenas o delineamento cronológico 
dos estudos sobre o apagamento dos róticos em posição de coda silábica, 
mas também o escorço dos fatores favorecedores de tal fenômeno, com 
especial enfoque ao contexto de final de vocábulo, transcorrendo pelos 
trabalhos de Callou, Moraes e Leite (1996, 2002); Oliveira, J. (1999); 
Oliveira, M. (2001); Monaretto (2002); Nascimento, rodrigues e Cunha 
(2006); Gomes (2006); Brandão (2008); Mota e Souza (2009); Toledo 
(2009); Silva-Brustolin (2010); hora, Pedrosa e Cardoso (2010); Costa 
(2010). Assim, com vistas à definição das variáveis independentes a serem 
observados no corpus de língua escrita utilizado nesta pesquisa, observou-
se desde os estudos iniciais (CALLOU; MOrAES; LEITE, 1996) até estudos 
mais recentes (COSTA, 2010; hOrA; PEDrOSA; CArDOSO, 2010) como 
fatores favorecedores do apagamento na fala os seguintes fatores:

• Classe morfológica

• Contexto antecedente

• Contexto subsequente

• Dimensão vocabular

• Tonicidade

• Sexo
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• Faixa etária

• região/localidade

• Grau de familiaridade com o vocábulo

Vale ressaltar que todos os estudos elencados têm seus princípios 
metodológicos alicerçados na Sociolinguística Laboviana e seus corpora são 
única ou majoritariamente, constituídos por dados de língua falada, buscando, 
assim, a delimitação dos fatores preponderantes para o apagamento do 
segmento consonântico estudado na fala do Português Brasileiro

Levantamento e análise de dados

O corpus, base de análise desta pesquisa, como explicitado 
anteriormente, é constituído por produções escritas de alunos de 03 
(três) escolas das redes pública e privada da cidade de Salvador, mais 
precisamente 192 (cento e noventa e duas) produções escritas.

Para tanto, foram apresentadas às escolas (inicialmente à direção ou 
coordenação pedagógica) duas propostas distintas de produção textual: 
uma carta, cujo tema era a narrativa de um período de férias, e uma 
dissertação, cujo tema era a preservação da natureza (Apêndice A). A 
aplicação dessas propostas deu-se por meio dos professores regentes 
das disciplinas de Língua Portuguesa, Produção Textual e/ou L.P.L.B. das 
turmas. Em momento prévio, houve uma conversa com o professor sobre 
a pesquisa, sendo explicado apenas que se tratava de uma pesquisa 
para análise de gêneros textuais na escola, não sendo mencionado o 
objeto de estudo, para minimizar quaisquer influências do docente na 
escrita de seus alunos.

Posteriormente, foram entregues aos docentes os envelopes contendo 
cópias das propostas – em número sempre superior ao pretendido para a 
pesquisa, cerca de 20 (vinte) produções por turma – para que, assim, em 
data marcada, fosse realizada a recolha das produções. Em algumas turmas, 
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o docente utilizou a proposta para atividades cotidianas, sendo devolvido, 
nestes casos, um número de produções superior às cópias entregues.

A seleção dos informantes para esta pesquisa teve por critério a faixa 
etária dos alunos compatível com o previsto para série: 5o ano do ensino 
fundamental (10 anos), 9o ano do ensino fundamental (14 anos) e 3o ano 
do ensino médio (17 anos), descartando-se, assim, as turmas de alunos 
repetentes, bem como os alunos adiantados nas turmas observadas. 
Ainda com vistas à análise de fatores extralinguísticos e linguísticos, os 
indivíduos foram agrupados obedecendo aos critérios de sexo/gênero, 
rede de ensino e grau de formalidade do registro escrito.

Conforme a discriminação acima exposta, os grupos de informantes 
foram equitativamente distribuídos em 24 células, contendo 05 produções 
escritas em cada célula, conforme o quadro abaixo:

SÉrIE
CARTA DISSErTAÇÃO

feminino masculino feminino masculino

5o ano
(ensino 

fundamental)

rede
particular 08 08 08 08

rede
pública 08 08 08 08

9o ano
(ensino 

fundamental)

rede
particular 08 08 08 08

rede
pública 08 08 08 08

3o ano
(ensino 
médio)

rede
particular 08 08 08 08

rede
pública 08 08 08 08

TOTAL DE PRODUÇÕES SELECIONADAS: 192

Quadro 2 – Distribuição dos informantes nas células

Por razões éticas, mantêm-se omitidos os nomes das escolas, 
professores e alunos envolvidos no presente trabalho, não obstante pelo 
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primordial motivo de que este trabalho não objetiva o estudo da língua 
utilizada por um determinado indivíduo (idioleto), e sim usos linguísticos 
de grupos sociais os quais estes indivíduos representam, a saber, a escrita 
discente soteropolitana.

Tendo por base, então, a metodologia da Sociolinguística Quantitativa, 
foram adotadas variáveis linguísticas e sociais para a observância do 
comportamento do segmento consonantal foco deste estudo. Elas foram 
analisadas por meio do programa computacional Goldvarb X.

Após coleta das produções dos alunos, deu-se início ao tratamento do 
corpus seguindo as etapas listadas abaixo:

(1) leitura de todo o material para triagem das redações;

(2) triagem do material: descarte das produções cujos 
textos possuíam sérios problemas de coesão e/ou 
coerência, caligrafia ininteligível e pouco rendimento 
(produções com número inferior a 10 linhas para a 5o ano 
e 15 linhas para os 9o e 3o anos);

(3) releitura das produções selecionadas e marcação 
das ocorrências de vocábulos foco da pesquisa (palavras 
finalizadas por –r);

(4) tabulação das ocorrências, facilitando, assim, a 
verificação das inter-relações nos dados observados;

(5) codificação das ocorrências;

(6) submissão dos dados codificados ao programa 
Goldvarb X2;

(7) análise qualitativa e quantitativa dos dados.

Para a codificação das ocorrências (etapa 5), fez-se necessária a 
definição das variáveis independentes (possíveis fatores condicionadores 
da variação em estudo) em função da variável dependente da pesquisa.
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Para a análise aqui proposta foram elencadas, a partir da observação 
dos contextos selecionados pelo pacote do programa Varbrul, em 
estudos anteriores com corpus de fala, as seguintes variáveis linguísticas e 
extralinguísticas:

GRUPO DE FATORES

LINGUÍSTICOS

GRUPO DE FATORES

EXTRALINGUÍSTICOS

Gênero textual

Extensão do vocábulo

Contexto precedente

Contexto subsequente

Modo de articulação do segmento subsequente

Ponto de articulação do segmento subsequente

Sonoridade do segmento subsequente

Classe morfológica do vocábulo

Escolaridade

Gênero/sexo

Rede de ensino

Quadro 3 – Variáveis independentes

Assim, uma vez definidas as variáveis a serem analisadas, seguiu-
se o estudo. Quanto à distribuição das variantes no corpus, buscou-se a 
frequência das ocorrências encontradas nas 192 redações coletadas, as 
quais perfizeram um total de 1587 ocorrências, distribuídas conforme se 
vê na tabela a seguir:

Variantes No %

Apagamento do –r 208 13,1

Manutenção do –r 1.379 86,9

TOTAL 1.587

Tabela 1 – Dados gerais do corpus: presença x ausência do –r
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Os percentuais iniciais deste estudo revelam um dado interessante: 
ainda que presente a variação nas produções observadas, há a indicação 
de que a escrita continua como instrumento de manutenção dos padrões 
linguísticos.

O programa Goldvarb selecionou os grupos de fatores contexto 
precedente, classe morfológica, rede de ensino, escolaridade, extensão 
do vocábulo, contexto subsequente, cuja sistematização apresenta-se nas 
tabelas abaixo:

Contexto precedente

Significância = 0.049
Apl./T. % P.R.

vogal anterior alta 47/199 23,6 0.69

vogal central baixa 145/803 18,1 0.62

vogal anterior média 13/359 3,6 0.28

vogal posterior média 3/222 1,3 0.24

TOTAL: 208/1.586

Tabela 2 – O apagamento dos róticos na escrita e o contexto precedente

resultados similares encontram-se em Nascimento, rodrigues e 
Cunha (2006) com a indicação da vogal anterior não arredondada [i], com 
um peso relativo de 0.96, e em Costa (2010), em que a vogal [i] revelou-se 
como terreno profícuo ao apagamento em final de verbos, apresentando 
peso relativo de 0.64.

Classe morfológica

Significância = 0.049
Apl./T. % P.R.

Verbos 204/1.327 15,4 0.57

Não verbos 4/260 1,5 0.17

TOTAL: 208/1.587

Tabela 3 – O apagamento dos róticos na escrita e a classe morfológica
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Confirmando a hipótese inicial levantada para a variável classe 
gramatical, em que o cancelamento do segmento em análise seria 
mais frequente em verbos, no corpus, o apagamento revelou-se mais 
produtivo na classe dos verbos, apresentando peso relativo de 0.57. Vale 
ressaltar que, consoante observações de Callou, Moraes e Leite (1996), 
o comportamento observado na classe de palavras dos verbos dá-se, 
sobretudo, no infinitivo verbal.

Rede de ensino

Significância = 0.049
Apl./T. % P.r.

Pública 117/693 16,9 0.59

Privada 91/894 10,2 0.42

TOTAL: 208/1.587
Tabela 4 – O apagamento dos róticos na escrita e a rede de ensino

Os alunos pertencentes à rede pública de ensino apresentaram maior 
recorrência à estratégia de apagamento dos róticos em seus textos, com 
peso relativo de 0.59, enquanto a escrita dos alunos da rede particular de 
ensino apresentou um índice de apagamento de 0.42. Este cenário suscita 
a necessidade de trabalhos voltados à observação do comportamento 
destes alunos, buscando, a partir de uma maior consciência da realidade 
destes, a elaboração de práticas pedagógicas que diminuam esta diferença.

Escolaridade

Significância = 0.049
Apl./T. % P.r.

5o ano do ensino fundamental 106/627 16,9 0.56

9o ano do ensino fundamental 64/530 12,1 0.51

3o ano do ensino médio 38/430 8,8 0.38
TOTAL: 208/1.587

Tabela 5 – O apagamento dos róticos na escrita e a escolaridade

Verificou-se o decrescente uso da variante não padrão consoante 
o avanço do tempo de estudo do indivíduo: os estudantes do 5o ano do 
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ensino fundamental encontram-se em um extremo, com o peso relativo de 
0.56 para a regra de aplicação, e os estudantes que estão finalizando o ensino 
básico, cursantes do 3o ano do ensino médio, apresentam peso relativo de 
0.39, revelando, destarte o papel desempenhado pelo espaço formal de 
educação, a escola, em manter o padrão da língua através da escrita.

Extensão do vocábulo

Significância = 0.049
Apl./T. % P.r.

Trissílabos 74/396 18,7 0.57

Polissílabos 21/144 14,6 0.57

Dissílabos 106/709 15,0 0.55

Monossílabos 7/338 2,1 0.27

TOTAL: 208/1.587

Tabela 6 – O apagamento dos róticos na escrita e a extensão do vocábulo

A extensão do vocábulo, equivalente aos dados ora apresentados, 
mostrou-se como fator relevante para o processo de apagamento nos 
usos linguísticos de indivíduos da cidade de Salvador no trabalho de Mota 
e Souza (2009), cujos dados revelaram maior incidência do apagamento 
em vocábulos trissílabos. 

Contexto subsequente

Significância = 0.049
Apl./T. % P.r.

Pausa 38/224 17,0 0.63

Consoante 94/781 12,0 0.48

Vogal 76/582 13,1 0.47

TOTAL: 208/1.587

Tabela 7 – O apagamento dos róticos na escrita e o contexto subsequente 

Comportamento parecido pode ser observado com os dados apresentados 
por Silva-Brustolin (2010). A autora sinalizou que, na fala dos indivíduos nativos 
de Florianópolis, se tem por um dos contextos favorecedores ao apagamento 
dos róticos o contexto subsequente final absoluto.
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Algumas considerações

O estudo aqui exposto mostrou que a variante não padrão, ou seja, o 
apagamento do segmento consonântico, contrariamente aos dados em 
corpora de língua falada, é pouco frequente na escrita dos alunos observados.

As variáveis contexto precedente, classe morfológica, extensão 
vocabular e contexto subsequente evidenciam que, apesar de pouco 
observadas na escrita, as ocorrências de apagamento na escrita seguem, 
assim como explanado na análise de estudos anteriores sobre os róticos, 
os mesmos contextos linguísticos que as ocorrências observadas em 
corpora de fala. Desta forma, ainda que diminuta, é possível perceber que 
há influência da fala na escrita discente, bem como pontuado no início 
deste trabalho.

Em relação às variáveis extralinguísticas, rede de ensino e 
escolaridade, observou-se que a primeira variável confirma a diferença 
no comportamento entre estudantes consoante sua origem, particular ou 
pública. Esta constatação reforça a necessidade não apenas de pesquisas 
que desenhem a realidade vivenciada em sala de aula, mas também a 
efetiva aplicação de políticas públicas que minimizem esta diferença que, 
inicialmente, apresenta-se em ambiente escolar e, com o avançar do 
tempo, apartam os indivíduos no mundo do trabalho. A segunda variável 
ratifica uma das hipóteses de maior relevância para a presente pesquisa, 
reforçando discursos como o de Votre (2007, p. 54), em que o ensino se 
mostra produtivo ao passo que o aluno se apropria das formas do padrão 
da língua como capital simbólico.

refletindo o pensamento do ensaísta irlandês George Bernard Shaw – 
“A ciência nunca resolve um problema sem criar pelo menos outros dez” –, 
este trabalho encontra sua pausa. Contudo, faz-se importante marcar que 
não se encontram aqui afirmações inquestionáveis, tampouco verdades 
absolutas, mas sim o início de um caminhar. O que se objetivou, ao longo 
desta análise, foi o começo de um traçado sobre o que e, sobretudo, por 
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que a escrita foge, em algumas situações, aos padrões ortográficos e 
aproxima-se dos usos da fala, bem como pretendeu-se fornecer material 
de debate para profissionais do ensino, uma vez que, da discussão, surge a 
inquietação e desta, as mudanças. E a língua, como reflexo do próprio ser 
humano, mostra, ao longo de tantos séculos, que mudar é indispensável.
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1  Exemplos retirados do corpus constituído para esta pesquisa.
2  O pacote de programas Varbrul – cujos primeiros usos em microcomputadores 
tipo IBM datam de 1988, período de implementação por Pintzuk – possui hoje uma versão 
mais atualizada e inovadora, o Goldvarb X, escolhido como ferramenta de análise, que 
amalgama em um só programa os demais programas formadores do pacote inicial.
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CLÁUSULAS ARTICULADAS SEM JUNTORES EXPLÍCITOS: UM 
ESPAÇO PARA A RECEPÇÃO DO ROMANCE DE FOLHETO

Marcelo da Silva Amorim (UFRN)1

Introdução

Nosso objetivo com este trabalho é apresentar a justaposição de 
cláusulas como um mecanismo que desempenha um papel diferenciado 
na constituição do romance de folheto. Para tal propósito, utilizaremos 
os textos de Leandro Gomes de Barros (1865-1918), poeta paraibano que 
produziu uma extensa obra entre o final do século 19 e o início do século 
20. Primeiramente, definiremos o gênero e proveremos um breve relato do 
que temos feito ao estudá-lo. Como ainda estamos numa fase incipiente de 
levantamento das ocorrências de justaposições nos textos selecionados, 
neste momento não apresentaremos uma análise quantitativa. Enquanto 
gênero híbrido — oralmente concebido e entregue em performances, mas 
registrado tipograficamente2 —, o panfleto é também uma instância em 
que se pode comprovar a hipótese estudada por Longhin-Thomazi (2013, 
p. 43) de que “a produtividade da parataxe nos enunciados escritos reflete 
a produtividade da parataxe nos enunciados falados”.

A justaposição, como veremos, abre espaço para maior participação 
do público na constituição da coerência do texto, já que deixa ao encargo 
dos leitores/ouvintes o preenchimento semântico-formal da lacuna 
deixada pela ausência de juntores (JØ). Em relação à fundamentação 
teórica aqui adotada, lançaremos mão de algumas das proposições de 
autores como hopper e Traugott (2003), Givón (2001), Lehmann (1988), 
Longhin-Thomazi (2013), dentre outros que seguem as perspectivas do 
Funcionalismo Linguístico em seus trabalhos.

Tipologicamente narrativo, o romance de folheto ou panfleto é um 
gênero da literatura de cordel. Segundo Luyten (2005, p. 45), o termo 
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“folheto” já se referiu especificamente ao livreto de 8 páginas, mas 
atualmente é empregado de forma genérica. O número de páginas de um 
folheto é sempre um múltiplo de oito: 8, 16, 24, 32 e, mais raramente, 64. 
O que chamamos aqui de “romance” contém entre 16 e 32 páginas, ao 
longo das quais se distribui um número de estrofes que oscila entre 100 
e 150. As estrofes compõem-se de seis versos (sextilhas) de sete sílabas 
(redondilhas maiores) e seguem o esquema de rima ABCBDB. Ou seja, 
apenas a segunda, a quarta e a sexta linhas são rimadas; nas outras, os 
versos são brancos. 

Este gênero contém certas características que o filiam, em parte, a 
uma ancestral tradição oral primária, em que o registro de informações 
essenciais para a sociedade efetuava-se através de uma linguagem 
especialmente elaborada para tal fim. Em Amorim (2008), vários desses 
traços foram identificados, quantificados, tratados estatisticamente 
e comparados a fenômenos similares recorrentes em textos como a 
odisseia e A Ilíada. Comprovou-se que as feições dos romances analisados 
assemelhavam-se às dos poemas épicos, em especial, pelo fato de que, 
em todos eles, se verifica uma “preferência” por se efetuar o fechamento 
semântico e sintático dos enunciados dentro dos limites do verso, sem 
extrapolação de partes essenciais para linhas ou dísticos/pares seguintes, 
o que se convencionou chamar de enjambement ou debordamento nulo 
(DØ). Outro fenômeno recorrente é o semidebordamento (SD), que 
acontece quando a estrutura e/ou o sentido transposto para além dos 
limites do verso/par não interfere de forma prejudicial na compreensão 
do verso/dístico de per si. Entretanto, quando o sintagma transferido para 
outro verso/dístico consiste em um termo essencial à apreensão do sentido, 
acontece o que se convencionou chamar debordamento necessário (DN).

Uma tabulação parcial recente de quatorze (14) romances de folheto 
de Leandro Gomes de Barros3 revela que a densidade de DØ nos poemas 
encontra-se na ordem de 37%; a de SD, em torno de 26%; e a de DN 
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em aproximadamente 37%. Na economia das narrativas em questão, 
estes números significam que o poeta alcança um notável equilíbrio ao 
contrabalancear DØ e DN, com a completude e a extrapolação da rede 
argumental interna competindo entre si em pé de igualdade. Quanto à sua 
capacidade de completar semanticamente o par/verso (DØ +SD), antes de 
passar para outro par, não obstante os sintagmas acessórios, o cordelista 
atinge 63%, o que quer dizer que, na sua improvisação, o bardo evita a 
extrapolação, seja por trabalhar com balaios (versos prontos) ou pela 
prática desenvolvida de emitir os enunciados em redondilhas maiores, 
padrão pausal próprio do vernáculo. É Martins (1997, p. 175) quem explica 
que a unidade melódica em língua portuguesa varia de seis a oito sílabas 
e atribui tal fato à popularidade do heptassílabo. Cunha e Cintra (1985, p. 
664, grifo dos autores) endossam tal afirmativa com o seguinte argumento:

O verso de sete sílabas ou de redondilha maior foi 
sempre o verso popular, por excelência, das literaturas 
de língua portuguesa e espanhola. Verso básico da poesia 
popular, desde os trovadores medievais aos modernos 
cantadores do Nordeste brasileiro, o heptassílabo nunca 
foi desprezado pelos poetas cultos [...].

Finalmente, a extrapolação parcial (SD), apesar de apresentar material 
semântico extra aos enunciados, não traz consequências importantes do 
ponto de vista da gramaticalidade, embora, pragmaticamente, contribua 
sobremaneira para a estruturação do plano discursivo dos poemas, uma vez 
que constitui, na maioria das vezes, construções de conteúdo circunstancial.

A justaposição no romance de folheto

As questões que se devem colocar em seguida são: 1) quantas 
combinações paratáticas (mais especificamente, justaposições) entre 
cláusulas estarão incluídas sob os rótulos DØ, SD e até mesmo entre 
os DN anteriormente mapeados? e 2) quais seriam as funções que elas 
exercem e como contribuem na constituição do romance de folheto? 



sumário

439Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

Como esclarecemos anteriormente, pretendemos aqui sinalizar algumas 
sugestões de resposta para a segunda pergunta apenas. 

Antes, entretanto, é necessário debelarmos a possibilidade de 
qualquer ambiguidade em relação às palavras “parataxe” e “justaposição”, 
conforme as empregaremos aqui, uma vez que, até mesmo na literatura 
especializada, conceitos relacionados a tais termos parecem nunca ter 
alcançado um consenso entre os estudiosos das antigas e das jovens 
gerações.4 Para tal, partiremos da já consagrada descrição dos processos 
de combinação entre cláusulas de hopper e Traugott (2003, p. 176-184), 
adaptando-a eventualmente às nossas necessidades. 

No modelo elaborado pelos mencionados linguistas norte-americanos, 
esboçam-se três diferentes modos pelos quais as cláusulas podem se 
articular. Consulte-se a tabela a seguir:

PArATAXE hIPOTAXE SUBOrDINAÇÃO
- dependência

- encaixamento

+ dependência

- encaixamento

+ dependência

+ encaixamento
Tabela 1 – Modos de combinação entre cláusulas

Na subordinação, há uma integração gramatical máxima entre 
a matriz (núcleo) e a subordinada (margem), já que toda a margem 
funciona como constituinte fundamental (rede argumental, por exemplo) 
para a própria gramaticalidade da construção geral resultante e sem 
o qual o seu sentido talvez não fosse sequer inferível. Daí decorre uma 
evidente dependência semântica direta, que se traduz por um notável 
princípio elaborado por Givón (2001, p. 40): “quanto mais dois eventos ou 
estados estejam semântica ou pragmaticamente integrados, maior será 
a integração gramatical entre as cláusulas que os codificam” (adaptação 
nossa). Na hipotaxe, o grau de integração gramatical é menor. Verifica-
se certa interdependência semântica entre o núcleo e a margem, mas 
esta não constitui termo essencial para a gramaticalidade da estrutura 
global. Segundo Dias e rodrigues (2010, p. 19), tem-se na hipotaxe um 
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funcionamento mais voltado para o aspecto organizacional do discurso, 
modificando ou expandindo a informação contida em outra sentença. 
Finalmente, na parataxe, o grau de integração é aparentemente mínimo, 
já que as cláusulas, representando núcleos separados e, portanto, não 
havendo margens, não exercem funções umas nas outras. Embora 
sejam independentes sintaticamente, concordamos com as palavras 
de Green (2012), quando lembra que as paratáticas podem (ou não) ser 
pragmaticamente dependentes.

Na parataxe, como se percebe, o conceito associa-se à ideia de 
paridade — igualdade hierárquica, presente no processo de junção entre 
cláusulas que se costuma(va) chamar coordenação. Para alguns, importa 
que não haja um nexo explícito entre as unidades paratáticas; para outros, 
a questão não é relevante, desde que o nexo não indique explicitamente 
uma relação de subordinação ou hipotaxe.

Bechara (1999, p. 48) apresenta uma formulação interessante:

Consiste a parataxe na propriedade mediante a qual 
duas ou mais unidades de um mesmo estrato funcional 
podem combinar-se nesse mesmo nível para constituir, 
no mesmo estrato, uma nova unidade suscetível de 
contrair relações sintagmáticas próprias das unidades 
simples deste estrato. Portanto, o que caracteriza a 
parataxe é a circunstância de que unidades combinadas 
são equivalentes do ponto de vista gramatical, isto é, 
uma não determina a outra, de modo que a unidade 
resultante da combinação é também gramaticalmente 
equivalente às unidades combinadas.

Quando se mantém o nível da estruturação gramatical para a análise, 
não há problemas em definir as relações de parataxe. Naturalmente, 
as várias leituras semânticas que se podem efetuar de uma relação em 
princípio paratática constituem um fator complicador do conceito. Garcia 
(2000) explicará vários casos de “falsa coordenação”, ou seja, casos em 
que a parataxe acontece no nível sintático, mas, no nível “psicológico”, 
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ocorre a hipotaxe. No exemplo apresentado pelo autor (p. 47) — “Irei, 
quer queiras, quer não queiras” [1], a possível leitura do par alternativo 
“quer... quer” como de valor circunstancial concessivo-condicional, 
equivalente a “Irei, se quiseres ou (e) mesmo que não queiras” [2] (grifos 
do autor), é muito plausível, embora a construção [1] (em nossa opinião, na 
verdade, uma correlata) possa também ser transformada em “queira ou não 
queira, irei” [3], o que a tornaria, agora sim, uma paratática alternativa. A 
capacidade de interpretação que tenderá a [2] ou a [3] sucederá segundo as 
condições linguísticas do ouvinte de [1], assim como será a ele que caberá 
preencher o espaço do juntor deixado ausente por orações justapostas, 
provendo à relação um nexo lógico, também segundo a sua capacidade e 
disposição psíquica.

Compreendemos a justaposição como a outra “face da construção”, 
para dialogar com as acertadas palavras de Longhin-Thomazi (2013, p. 42). O 
termo se torna aplicável sempre que uma cláusula esteja adjacente a outra, 
mas sem a mediação de um item que exerça a função de juntor ou conectivo 
(preposições, nominalizadores, conjunções adverbiais, pronomes relativos, 
advérbios interrogativos e pronomes indefinidos),5 quaisquer que sejam as 
relações semântico-pragmáticas contraídas entre elas. Trata-se, portanto, 
de um emprego a partir de um ponto de vista formal.

Aproveitamo-nos dos exemplos de Azeredo (2008, p. 209-210) para 
mostrar como a justaposição pode ser compreendida como parataxe, 
hipotaxe e subordinação:

[4]. Juntor ausente x juntor presente

a. JUSTAPOSIÇÃO PArATAXE (conclusiva)

Está tudo normal com o avião; [JØ] 
Fiquem tranquilos.

Está tudo normal com o avião. 
Fiquem, pois, tranquilos.

b. JUSTAPOSIÇÃO PArATAXE (explicativa)

Talvez a greve tenha terminado; 
[JØ] os ônibus voltaram a circular.

Talvez a greve tenha terminado; pois 
os ônibus voltaram a circular.
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c. JUSTAPOSIÇÃO hIPOTAXE (causa)

O feirante desmontou a barraca; 
[JØ] não havia mais fregueses.

O feirante desmontou a barraca, 
porque não havia mais fregueses.

d. JUSTAPOSIÇÃO SUBOrDINAÇÃO (encaixada objeto)

O porteiro falou claro; [JØ] o 
estacionamento está lotado.

O porteiro esclareceu que o 
estacionamento estava lotado.

e. JUSTAPOSIÇÃO COrrELAÇÃO (consequência )

Eu estava muito cansado; [JØ] 
dormi imediatamente.

Eu estava tão muito cansado que 
dormi imediatamente.

Percebemos, antes de passarmos à exemplificação dentro do corpus 
selecionado, que a justaposição, podendo transcender sua condição 
formal, extrapolando a si mesma em leituras possíveis apenas em outras 
formas de conexão entre cláusulas e para além da própria parataxe, não 
constitui exatamente um processo de junção de cláusulas, senão, como 
lembra Azeredo (1999, p. 49), “um mecanismo antes discursivo que 
sintático”. Neste trabalho, mostraremos a “hipotatização” apenas nas 
justaposições por parataxe e nas reduzidas (hipotáticas) sem juntores, 
embora o fenômeno seja bem mais abrangente, extrapolando em muito 
os casos aqui apontados.

O corpus que selecionamos apresenta três romances de folheto, de 
autoria de Leandro Gomes de Barros, alistados a seguir:

(1) Os soffrimentos de Alzira (doravante OSAL).

(2) a força do amor (doravante AFAM).

(3) Branca de Neve e o soldado guerreiro (doravante 
BASO).

Gostaríamos de apontar, de princípio, que identificamos no corpus 
uma farta exemplificação para as hipotáticas reduzidas. Estas, atreladas 
a suas orações-núcleo, constituem uma instância muito interessante do 
grau de explicitude do conectivo comentado por Lehmann (1988, p. 210), 
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que diz: “[...] a presença ou a ausência de um dispositivo conectivo entre 
duas cláusulas nada tem a ver com parataxe vs. hipotaxe, mas constitui-se 
exclusivamente numa questão de síndese” (tradução nossa). O princípio 
prevê graus de explicitude que variam de máximo a mínimo tanto para 
a parataxe quanto para a hipotaxe/subordinação. Em nosso caso, numa 
articulação de valor circunstancial, na qual esperaríamos encontrar um 
juntor explícito, deparamos com JØ. Observe-se o exemplo [5] a seguir:

[5] [a] Inda o duque estando vivo / [b] Delle eu posso me 
livrar, / [c] Tenho um preparado chimico / [d] Com que 
o posso matar, / [e] Elle tomando esse liquido / [f] Ahi 
podemos casar. (OSAL, 18:e6)6

A relação entre as cláusulas [a] e [b] explicita uma circunstância 
de concessão, cujo segmento prototípico é a conjunção “embora”. 
Visivelmente, neste caso, o advérbio “inda” representa um vestígio 
da locução conjuntiva “ainda que”, também bastante recorrente em 
situações em que se deseja imprimir a ideia de quebra de expectativa 
característica das concessivas. O uso da locução aqui, entretanto, desfaria 
a construção sob a forma reduzida, levando o predicador a flexionar-se no 
presente do modo subjuntivo — “Ainda que o duque esteja vivo...” — e, 
portanto, desgramaticalizando a estrutura. O indício do efeito meramente 
intensificador ou “reforçador”, como diria Kury (2000, p. 94), da palavra 
“inda” para a integração das cláusulas está em que a construção, mesmo 
sem ela, continua sendo uma alternativa viável: “O duque estando vivo, 
dele eu posso me livrar”. Além disso, sendo um modificador da sentença, 
“inda” pode ocupar ali outras posições, o que corrobora o caráter adverbial 
do termo, não sua função conectiva. 

Entretanto, é preciso saber-se que o enunciado [5] é proferido, 
através de um cartão, por Ernesto, irmão do duque Agrippino, que, tendo 
viajado para reino distante, deixa a infeliz esposa Alzira entregue à própria 
sorte. Na ausência do irmão, Ernesto põe-se a assediar Alzira, planejando 
seduzi-la e tomá-la para si. Após cinco meses sem dar notícias, o duque 
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escreve para a mulher, desfazendo inadvertidamente uma falsa notícia de 
sua morte veiculada por Ernesto. Irado por ter seu embuste descoberto, 
Ernesto estabelece um pacto com o Diabo, na esperança de convencer 
Alzira a se render a ele. O Diabo visita a moça, em sonho, sob a forma de 
um homem idoso; prevê a morte do duque; e aconselha Alzira a se precaver 
quanto a futuros sofrimentos, ficando ao lado de Ernesto. Ao despertar, 
a jovem esconjura o mal, frustrando os planos sórdidos do cunhado e 
de seu comparsa espiritual. É então que Ernesto envia o cartão a Alzira 
declarando-lhe seu amor e sustentando que tem meios para assassinar o 
próprio irmão.

O contexto em que [5] é proferido, dessa forma, acolhe duas 
informações contraditórias: a primeira — a de que Agrippino teria morrido 
— é um ato de má-fé por parte de Ernesto, como já se viu; a segunda é um 
sinal de vida, em forma de carta, redigida de próprio punho pelo duque 
supostamente morto. Justamente por este motivo, do ponto de vista da 
enunciatária Alzira, não há como se prescindir do advérbio “inda”, pois, 
sem ele, a circunstância provavelmente seria interpretada de maneira 
diversa, provavelmente como condição. Mas condição não parece uma 
hipótese muito plausível para a protagonista: não há como conceber um 
“se”, porque o duque está vivo. Assim, o que garante a leitura concessiva 
é o índice em forma de advérbio. Na concessão, segundo Bechara (apud 
Kury, 2000, p. 92), a declaração contida na sentença-núcleo não será 
impedida ou modificada por um obstáculo real ou suposto expresso na 
circunstância. A vida de Agrippino, então, é o obstáculo do qual Ernesto 
precisa se livrar. Alzira compreende o enunciado, portanto, como uma 
construção prototípica, comutável por “embora o duque esteja vivo...”.

Mas uma pergunta que ainda persiste é por que o enunciador opta 
pela hipotática reduzida de gerúndio — e não pela sua desenvolvida 
conexa ou mesmo por um desenvolvida hipotática concessiva prototípica 
— para expressar o obstáculo ao seu macabro plano. Eis o ponto de 
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vista do enunciador. Para facilitar nossa compreensão, alistamos as três 
possibilidades a seguir:

[5’] “Inda o duque estando vivo, / Delle eu posso me 
livrar,” (enunciador Ernesto)

[5”] Ainda que o duque esteja vivo, dele eu posso me 
livrar.

[5’’’] Embora o duque esteja vivo, dele eu posso me livrar. 
(enunciatária Alzira)

Tendo sido a fonte do boato da morte do conde, Ernesto, a essas 
alturas consumido pelo ciúme, pela inveja e pela rejeição, não conseguiria 
avançar de [5’] para [5”] e muito menos para [5’’’], pois isso significaria 
admitir a concretude de uma realidade (a vida do irmão) que representa 
para ele um problema, um obstáculo de que, no fundo, não poderá se 
desvencilhar, sabe ele, com tanta desenvoltura. Por meio de [5’] Ernesto 
obtém êxito em não reconhecer, tão fácil e abertamente, a falsidade de 
sua fraude, nem para si nem para os outros, porque, a partir do momento 
que enunciasse algo diferente do que disse, teria sido como se estivesse 
deixando de acreditar em seu próprio embuste. Dessa forma, trata-se de 
um duplo encobrimento, pois em [5’] a forma nominal deixa transparecer, 
quando muito, apenas o aspecto cursivo do predicador, que nada tem de 
assertivo, enquanto a flexão em [5”] e [5’’’], mesmo no modo subjuntivo, 
traz à cena um sujeito morfologicamente marcado — ainda que pouco, já 
que está na 3a pessoa do singular — e menos alienado pela gramaticalização 
da estrutura de [5’]. Em [5”] e [5’’’] o discurso se distende, a gramática ganha 
a periferia da cláusula, e a verdade emerge de dentro, como se houvéssemos 
acabado de desembrulhar um pacote e seu conteúdo saltasse de lá — claro, 
cristalino e tão vivo quanto o próprio Agrippino.

retornando a [5], observa-se que [e] e [f] também se combinam por 
justaposição e que [e], hipotática reduzida de gerúndio, expressa uma 
circunstância de condição: se o duque tomar o preparado químico e 
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morrer, Ernesto poderá levar a cabo seu intento de casar com a cunhada 
Alzira. Trata-se de uma estratégia aberta de argumentação, pois o emprego 
do gerúndio sugere um apagamento (ou pelo menos uma amenização) 
da possibilidade negativa. Neste caso, numa alternativa construção 
desenvolvida — “se ele tomar...” — poderia se inferir a possibilidade de 
ele não tomar, o que não seria uma boa hipótese. Sem explicitar a possível 
contradição, o valor cursivo do gerundial — “Elle tomando esse liquido” — 
atualiza no momento da fala o quadro que se deseja ver concretizado. A 
cláusula “Elle tomando esse liquido”, com muito mais eficácia do que “se ele 
tomar esse líquido”, esvazia condição e hipótese em prol da temporalidade 
(“quando ele tomar...) ou mesmo da causa (“por ele tomar...”).

Outro modo de junção por justaposição é a parataxe sem a mediação 
de juntores, como se pode verificar no exemplo [6] a seguir.

[6] “[a] Eu boto-a n’uma prizão, / [b] Mato-a de baixo dos 
ferros / [c] Lhe acabo a opinião.” (AFAM, 6:e1)

Observando-se o princípio semântico da ordem linear apresentado 
por Givón (1994, p. 54) — “A ordem das cláusulas num discurso coerente 
tenderá a corresponder à ordem temporal da ocorrência dos eventos 
descritos” (tradução nossa) —, percebe-se, de fato, que é bastante relativa 
a independência entre as paratáticas. Em [6], não parece logicamente 
aceitável, por exemplo, o intercâmbio de posição entre [a] e [b], pois, na 
sucessão dos eventos, é necessário primeiramente aprisionar Marina para, 
em seguida, matá-la (conotativa ou denotativamente) debaixo de ferros 
e, como consequência, aniquilar a grande força de vontade que sustenta 
a posição da protagonista, que tenta convencer o pai, barão de ilustre 
linhagem, a aceitar o pedido de casamento que recebera de Alonso, um 
dos seus empregados. 

Poderíamos até codificar a ordem das cláusulas de outra forma, 
posicionando [c] à dianteira das outras duas sentenças, abstraindo-se o 
fato de que isto constituiria uma violação da representação da sequência 
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temporal dos eventos. Tal configuração, ainda que inócua do ponto de 
vista semântico, em todo o caso, aqui não seria possível em decorrência 
das imposições formais (padrão de rima ABCBDB) inerentes ao poema. 

Apesar da considerável imobilidade, percebe-se que é de fato paritária 
a relação entre as cláusulas que constituem o enunciado do cruel pai de 
Mariana, já que nenhuma delas funciona, explicitamente, como um termo 
sintaticamente submetido a um constituinte de outra. Para além das 
previstas leituras aditivas entre as cláusulas, adivinham-se nas transições 
[a]-[b] e [b]-[c] valores circunstanciais como, por exemplo, de finalidade —

[6’] Eu boto-a numa prisão para matá-la debaixo de ferros 
e para acabar-lhe com a opinião.

— ou ainda de modo em [a]-[b] e de finalidade em [b]-[c]:

[6”] Eu boto-a numa prisão para, matando-a debaixo de 
ferros, acabar-lhe com a opinião.

Entre outras possíveis circunstâncias, alista-se, por 
exemplo, a de causa, conforme se poderá verificar na 
sextilha [7] a seguir:

[7] [a] O negro partiu a elle / [b] Numa colera desmarcada 
/ [c] Vibrando nelle o alfange / [d] Mas errou a cutilada / 
[e] O soldado era um heroe / [f] Livrou-se dessa pancada. 
(BASO, 21:e4)

O último par de versos [e]-[f] estabelece uma relação de causa-efeito: 
pelas virtudes de herói, o soldado se livra das pancadas. O preenchimento 
do elo poderia se efetuar por meio do prototípico “porque”, mas, como a 
causa ocupa a dianteira do enunciado, “como” acode à mente com maior 
prontidão: “Como o soldado era um herói, livrou-se dessa pancada”.

Apesar de não nos interessar diretamente neste momento, a 
justaposição também se pode realizar em contextos hierárquicos de 
[+encaixamento] e [+dependência], como costuma acontecer no modo de 
combinação por subordinação. Observem-se as reduzidas em [7] a seguir:
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[7] [a] Não obsta ele ser barão, / [b] Titulo comprado não 
pode / Comprar a um coração. (AFAM, 4:e2)

Em [7], nos versos [a] e [b], as cláusulas em negrito constituem 
estruturas reduzidas encaixadas em suas matrizes. Na cláusula [a] há uma 
encaixada subjetiva reduzida de infinitivo, de modo que [a] poderia ser 
desenvolvida para “Não obsta que ele seja barão”; a cláusula [b] figura 
uma reduzida relativa de particípio, de sorte que o desenvolvimento de [b] 
seria “Título que foi comprado não pode...”. 

No âmbito da hipotática com verbos finitos, podemos identificar 
a justaposição na relação entre cláusulas [8] a seguir, cuja circunstância 
parece ser a de condição:

[8] [a] Martinez disse: senhora, / [b] Em nome de Deus te 
juro / [c] Que embora morra não lavo / [d] As mãos em 
teu sangue puro, / [e] queres voltar, te levamos, / [f] A 
Deus pertence o futuro. (OSAL, 28:e3)

No verso [e], a cláusula “queres voltar” pode ser interpretada como 
prótase (condicional), resultando em “se queres voltar”. A ausência da 
conjunção prototípica “se” factualiza a condição, fazendo com que o verbo 
assuma tipicamente o presente do indicativo (MATEUS, 1989). Também pelo 
princípio da ordem linear, a prótase aparece estatisticamente com maior 
frequente à frente de sua apódose (GIVÓN, 2001, p. 54). Nesta justaposição, 
em especial, não haveria outro modo, pois se a apódose tomasse a dianteira, 
a leitura seria totalmente diferente, soando mais como uma conclusão do 
que como uma condição: “te levamos, [pois] queres voltar”.

Considerações finais

Deve-se manter sempre em mente a situação da composição-
performance na tradição oral quando se preconiza a justaposição como 
elemento característico da poesia oral. Juntamente com a performance, 
não se poderá descartar um público, composto em sua maioria de indivíduos 
pertencentes a uma tradição de vocação mista. Juntamente com Longhin-
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Thomazi (2013, p. 42), distanciamo-nos das “teses tão debatidas que 
consistem em atribuir simplicidade à parataxe e complexidade à hipotaxe, 
da composição menos para a mais complexa [...]”. Ao contrário disso, a 
simplicidade é apenas aparente. A mesma autora, em outro trabalho 
(2011, p. 238), tecerá comentários mais esclarecedores:

trata-se de uma construção que certamente exige mais 
cálculo de sentido. E, seguindo o raciocínio de La Fauci 
(2007), quanto menos um processo ou construção 
é evidente (formal e/ou semanticamente), mais sua 
determinação é difícil. Sendo necessária a mobilização de 
inferências, a construção paratática pode ser entendida 
como um convite a uma colaboração mais ativa do 
interlocutor. E o trabalho de elaboração mental, exigido 
por uma sintaxe menos explícita, tende a resultar em uma 
maior fixação de fatos na memória se comparado à simples 
recepção de algo [que] alguém nos apresenta como 
explícito. Nessa perspectiva, a parataxe pode ser vista 
como uma estratégia de memorização, propriedade que 
pode explicar sua recorrência em tradições da oralidade.

Assim, o relacionamento sintático mais “solto” na justaposição, na 
realidade, consiste em um mecanismo que cria espaços de interação mais 
intensa no texto, favorecendo também a possibilidade de restauração 
da composição original de forma mais eficaz, pois a ausência do nexo 
formal poderá ser preenchida por aproximação à improvisação, que, 
na realidade, não passa de uma manipulação de material preexistente, 
com o mínimo possível de edições. Talvez uma mesma composição, mas 
contendo uma densidade hipotática maior, não fosse tão prontamente 
resgatável, o que seria contra a economia da oralidade. Assim, embora tal 
configuração poética — um conjunto de frases justapostas sob a forma de 
versos de sintaxe plena — pareça destituída do mesmo refinamento que 
as construções hipotáticas/subordinadas debordadas, é ela que deflagrará 
operações mentais tão requintadas quanto as que vimos demonstrando. 
Portanto, a composição do romance de folheto parece concebida de 
forma a incluir a interação possibilitada pela performance também no que 
diz respeito à sua estrutura sintática.
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A SUBSTITUIÇÃO DE HAVER POR TER EM SENTENÇAS 
EXISTENCIAIS NA ESCRITA: O CASO DAS RESENHAS NA INTERNET

Mariana Marinho da Silva Tavares (UFRJ) 
Juliana Marins (UFRJ) 

Maria Eugenia Lammoglia Duarte (UFRJ)

Introdução

A gramática tradicional apresenta o verbo haver como o verbo que 
prototipicamente representa a existência no português brasileiro (PB), ao 
lado do verbo existir. Em contrapartida, pesquisas empíricas realizadas 
com amostras da fala culta carioca nas décadas de 1970 e 1990 apontam 
para o avanço do verbo ter, que, além de expressar posse, passa a figurar 
nas sentenças existenciais no PB. Além disso, os resultados indicam que o 
verbo haver teria se especializado em certos contextos. O objetivo deste 
trabalho, que examina amostras de língua escrita veiculada na internet, 
é mostrar como se deu essa substituição de haver por ter em sentenças 
existenciais, e apontar os possíveis contextos e fatores nos quais haver 
teria se especializado. Além disso, busca-se apontar a possível influência do 
grau de formalidade/processo de escolarização na manutenção de haver 
no sistema do PB. A amostra foi coletada a partir de sites de reclamação 
e de sites de resenha de viagens, pelo fato de se configurarem como um 
gênero em que se percebe um menor grau de monitoramento, fazendo 
com que se aproximarem da modalidade oral do PB.

Em estudo sobre a substituição de haver por ter nas sentenças 
existenciais, Callou e Avelar (2000, 2002) e Avelar (2006) apontam três 
argumentos que permitem afirmar que ter teria se tornado o verbo 
existencial prototípico no PB: (a) ter é mais frequente; (b) haver apresenta 
restrições de uso em relação ao tempo e ao traço do argumento interno 
e (c) durante o processo de aquisição da linguagem, os dados com ter 
são mais robustos que os dados de haver, o que faz com que as gerações 
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mais jovens representem a existência com ter e não com haver. Com base 
nisso, Avelar (2006), levando em conta os pressupostos da Morfologia 
Distribuída (EMBICK; NOYEr, 2004), advoga a tese de que a mudança que 
se opera no PB não é no verbo ter, mas no verbo haver, que teria sofrido 
uma mudança no seu estatuto categorial. Dessa forma, haver teria deixado 
de ser um verbo funcional – como ter – e teria passado a ser um verbo 
substantivo, como outros verbos existenciais/apresentacionais (existir, 
ocorrer e acontecer, por exemplo).

A partir da mudança que ocorreu no estatuto do verbo haver, Avelar 
(2006), com base nas análise empíricas de Callou e Avelar (2000, 2002), 
indica que esse verbo teria se especializado no tempo verbal pretérito 
perfeito, caracterizando um contexto de narração e, em paralelo a esse 
fator, haver aparece preferencialmente ligado a argumentos internos 
com traço semântico [+abstrato]. Os dados de haver coletados mostram 
que esse verbo não só caracteriza um contexto de narração, mas, 
principalmente, de apresentação e que o traço semântico preferido pelo 
verbo é o traço [+evento].

O artigo está organizado do seguinte modo: na seção 1, revisito as 
principais ideias de Avelar (2006) acerca da mudança categorial do verbo 
haver; na seção 2, apresento os pressupostos teórico-metodológicos que 
orientaram a análise dos dados aqui apresentados; na seção 3, faço uma 
análise dos dados efetivamente, ressaltando os contextos de resistência 
do verbo haver; por último, na seção 4, apresento uma reflexão sobre a 
mudança que ocorreu com o verbo haver e como isso pode interferir no 
ensino de gramática.

A mudança categorial de haver: a proposta de Avelar (2006)

A proposta principal de Avelar (2006) é mostrar como ocorreu a 
mudança categorial do verbo haver. O ponto de partida para tal predição 
é a de que haver teria deixado de ser um verbo de categoria funcional 
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e passou a fazer parte da lista de itens substantivos, se assemelhando a 
verbos como existir, acontecer e ocorrer.  Essa hipótese se sustenta no 
fato de que haver deixou de ser o verbo canônico para a representação da 
existência, como mostram Callou e Avelar (2000, 2002). 

De acordo com a teoria da Morfologia Distribuída, os itens funcionais 
são aqueles responsáveis pelas informações gramaticais durante a 
derivação. Já os itens substantivos são aqueles responsáveis pelas 
informações extralinguísticas. Itens funcionais participam da derivação no 
meio desse processo e itens substantivos participam no início do processo. 
Assim, o fato do verbo haver estar entrando no início do processo de 
derivação corrobora a hipótese de que este verbo mudou de uma categoria 
para outra.

Nesse sentido, o autor toma como base análises de dados da fala culta 
e popular carioca retirados do projeto Nurc-rJ das décadas de 70 e 90. 
O que se observou foi que mesmo ter sendo mais frequente, ainda sim 
foram coletados dados com haver. E a partir desses dados de haver, Callou 
e Avelar (2002) propõem dois fatores intralinguísticos para a resistência de 
haver: o tempo verbal e o traço semântico do argumento interno.

Assim, os autores concluem que haver teria se especializado em 
contextos narrativos, já que a maioria dos dados era com haver no 
pretérito perfeito, e ter teria trânsito livre em qualquer contexto. O alto 
índice de haver no pretérito perfeito está ligado diretamente ao contexto 
de narração que favorece o uso desse tempo verbal. Com relação ao traço 
semântico do argumento interno, os dados mostraram que haver aparece 
preferencialmente ligado a argumentos de traço [-material], ou seja, traço 
abstrato e traço evento, como se vê em (1):

(1) a. Não havia uma censura tão grande, não havia 
exageros. [+abstrato]

b. Foi uma fase que houve concursos públicos. [+evento]
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Vale ressaltar que dentre os dados analisados por Callou e Avelar, não 
foram encontrados dados com haver no pretérito perfeito na fala dos mais 
jovens. Os dados de pretérito perfeito foram produzidos em sua maioria 
com o verbo acontecer, mas também com o verbo ter. retomando o caso 
apresentado por Avelar no início de seu artigo em que um jovem pergunta 
sobre a conjugação do verbo “houver”, os dados produzidos pelos jovens 
no Nurc mostram que é totalmente compreensível a separação de haver 
e houve, já que o verbo haver só é utilizado em contextos específicos na 
língua oral. A pergunta do aluno reforça exatamente a interpretação que é 
dada do uso do haver no presente e no pretérito perfeito.

Outro fato que também deve ser observado em relação à fala dos mais 
jovens é que nos tempos verbais presente (2) e pretérito imperfeito (3), os 
dados produzidos com verbo ter podem ser substituídos por haver ou por 
existir, mas não por acontecer. Ou seja, haver no presente e no pretérito 
imperfeito é preferencialmente interpretado como existir, gerando as 
clássicas sentenças existenciais apontadas pela gramática tradicional.

(2) a. Tem uma boate bem ao lado do hotel.

b. há uma boate bem ao lado do hotel.

c. Existe uma boate bem ao lado do hotel.

d. *Acontece uma boate bem ao lado do hotel.

(3) a. Tinha ar condicionado, mas não era possível regular 
a temperatura.

b. havia ar condicionado, mas não era possível regular a 
temperatura.

c. Existia ar condicionado, mas não era possível regular a 
temperatura.

d. *Acontecia ar condicionado, mas não era possível 
regular a temperatura.
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Um fator muito importante que comprova essa especialização de 
haver é a questão da aquisição da linguagem apontada por Magalhães 
(apud AVELAr, 2006), segundo a qual o input disponibilizado para as 
crianças contém pouquíssimos dados com haver, sendo ter o verbo que 
predomina nos contextos existenciais. Ora, uma categoria funcional, que 
é de extrema importância para a formação da gramática internalizada do 
falante, não pode ser adquirida tardiamente, como é o que se percebe 
com haver, que parece ser resgatado através da escolarização.

Assim, a partir do que os dados mostraram, a mudança que ocorreu 
na representação das sentenças existenciais no PB está ligada a mudança 
categorial de haver, não ocorrendo nenhuma mudança com o verbo ter. 
O verbo haver deixou de fazer parte do rol de itens funcionais e passou a 
pertencer à categoria de itens substantivos, como o verbo acontecer. Já o 
verbo ter passou a dominar os contextos existenciais a partir de uma série 
de mudanças que ocorreram no PB que serão tratadas na seção seguinte.

Pressupostos teórico-metodológicos

A remarcação do Parâmetro do Sujeito Nulo

Como ponto de partida para a análise proposta no presente trabalho, 
é importante ressaltar que a mudança em foco observada na análise 
dos dados coletados foi desencadeada por uma série de mudanças que 
ocorreram devido à remarcação do Parâmetro do Sujeito Nulo (PSN) no 
PB. A partir do final do século XIX e início do século XX, observou-se uma 
redução do paradigma flexional do verbo no PB, passando a apresentar 
apenas quatro oposições. Isso teria feito com que o PB tivesse deixado 
de licenciar e interpretar os sujeitos nulos, passando a utilizar estratégias 
para preencher tal posição.

Com a incapacidade de interpretar como referencial uma categoria 
vazia na posição de sujeito, os contextos em que o verbo ter aparece 
representando posse seriam perdidos pelo sistema, pois não seria 
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possível interpretar uma sentença sem sujeito como possessiva. A 
solução encontrada foi reinterpretar essas sentenças como existenciais, 
recuperando esses contextos em que o verbo ter aparece (4). 

(4) a. Essa salai é muito entulhada. _____i Tem um monte 
de móveis um em cima do outro.

No exemplo em (4), o verbo ter poderia representar um contexto 
possessivo se os falantes do PB ainda conseguissem interpretar a 
categoria vazia marcada pelo íncidce. Portanto, a categoria vazia estaria 
retomando Essa sala, que é o sujeito da oração. Porém, como o falante 
não consegue mais interpretar tal categoria devido à mudança no PSN, 
há uma reinterpretação do verbo ter, dando-o um sentido de existência. 
Dessa forma, a oração ilustrada acima é reinteepretada com existencial 
para que ela não se torne agramatical no PB.

No gráfico 1, observa-se o gráfico que mostra a distribuição do verbo 
ter em paralelo com o crescimento de sujeitos de referência definida. Este 
gráfico foi retirado do trabalho de Duarte (1993) no qual a autora fez a 
coleta de dados a partir de peças teatrais. Os percentuais estão divididos 
por períodos, que vão da segunda metade do século XIX (período 1) até 
primeira metade do século XX (período 7).

Gráfico 1 – Distribuição de ter vs. crescimento de sujeitos de referência 
definida plenos ao longo dos 7 períodos de tempo (PB) (MArINS, 2013)



sumário

459Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

A partir do gráfico, observa-se que os percentuais de ter existencial 
aumentam paralelamente ao aumento dos percentuais de sujeitos de 
referência definida. Isso se explica através da mudança na marcação do 
PSN: o PB deixou de apresentar comportamento prototípico de uma língua 
de sujeitos nulos e passou a desenvolver certas propriedades compatíveis 
com o comportamento de línguas de sujeito não-nulo. Com isso, orações 
que apresentavam sujeito nulo e verbo ter eram interpretadas como 
possessivas. Agora, após a mudança do Parâmetro, essas orações são 
reinterpretadas como existenciais, o que explica o alto índice de ter 
existencial e sujeitos plenos no período 7.

A coleta dos dados

Os dados para a análise proposta neste trabalho foram coletados no 
período entre abril e maio de 2016 a partir de sites de resenhas de viagens 
e de sites de reclamação brasileiros, como <booking.com> e <reclameaqui.
com.br>. Foram coletadas sentenças existenciais com verbo haver e ter 
e utilizados os grupos de fatores para codificação dos dados a partir da 
proposta de Callou e Avelar (2000, 2002).

Os dados coletados foram codificados nos seguintes grupos de 
fatores: a) verbo, b) elementos à esquerda do verbo, c) tempo verbal, d) 
traço semântico do argumento interno, e) tipo sintático da oração e f) tipo 
de site, sendo os mais relevantes para a análise dos dados tempo verbal e 
traço semântico do argumento interno, por conta da comparação com as 
ideias de Avelar (2006) a que procedemos.

A partir do que foi observado com a codificação dos dados, notou-
se que os sites apresentam comportamento diferenciado quanto ao uso 
dos verbos ter e haver, como se vê nos gráficos 2 e 3. Enquanto os sites 
de resenha de viagem apresentaram um percentual maior de ter, os sites 
de reclamação apresentaram um percentual maior de haver. A hipótese é 
de que nos sites de resenha, há um menor monitoramento da escrita, e 
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nos sites de reclamação, pelo fato do escrevente estar se dirigindo a uma 
empresa, há um maior monitoramento da escrita.

Gráficos 2 e 3 – Distribuição de ter e haver pelo tipo de site

Resultados

Resultados gerais

Foram coletados 728, dos quais 293 são sentenças existenciais com 
verbo haver e 425 são com o verbo ter. Logo, observa-se que o verbo ter 
está dominando os contextos existenciais e que haver, como veremos 
adiante, apresenta restrições quanto ao seu uso. Uma dessas restrições 
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pode ser observada no gráfico 2 da figura 2 mencionados acima, que é o 
grau de monitoramento da escrita.

As outras restrições são as que Avelar (2006) aponta em seu artigo 
no qual o verbo haver aparece preferencialmente conjugado em um 
tempo verbal específico (pretérito perfeito) e ligado a argumentos com 
traço [+abstrato] e [+evento]. As conclusões acerca desses dois fatores são 
apresentadas na seção 3.2, a seguir.

Os contextos de resistência de haver

Do total de dados de haver, observou-se que o tempo verbal pretérito 
perfeito apresenta percentual maior que os outros tempos verbais, como 
se vê no gráfico 4, ilustrado na figura 4. Dessa forma, poderia se concluir 
que já que esse tempo verbal favorece a narração, o verbo haver teria se 
especializado em contextos narrativos, como afirma Avelar (2006). Mas 
não foi isso que se observou nos dados.

Gráfico 4 – Distribuição de ter e haver pelos tempos verbais
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O que verdadeiramente ocorre com o haver no pretérito perfeito é 
que ele não só pode estar especializado num contexto de narração, como 
também num contexto de apresentação, funcionando, nesses casos, como 
outros verbos apresentacionais, como é o caso de acontecer e ocorrer. 
Nos exemplos em (5) abaixo, vemos os casos em que haver no perfeito 
apresenta um uso narrativo e um uso apresentacional, respectivamente. 
Note-se que em (5b), houve poderia ser facilmente substituído por 
aconteceu, por exemplo.

(5) a. Não tem local para o hóspede colocar a louça usada 
e os atendentes não priorizam a desocupação das mesas, 
ficando além de feio confuso aquele tanto de mesa suja. 
A limpeza dos quartos também deixa a desejar, houve dia 
sem varrer, dia sem lavar banheiro...

b. Parece que houve [uma guerra no quarto 703]!

Além disso, observou-se que o número de dados de haver/houve 
apresentacional é maior do que o número de haver/houve narrativo, como 
pode ser visto no gráfico 5. 

Gráfico 5 – Distribuição de houve apresentacional e houve narrativo

A partir disso, conclui-se que haver realmente está especializado de 
acordo com o contexto, mas não exclusivamente a um contexto narrativo. 
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O que os dados mostram é que essa especialização tem um caráter muito 
mais de apresentação dos fatos ocorridos do que um caráter de narração. 
Isso confirma a intuição de Avelar (2006), que sugere que as gerações 
mais jovens não interpretam mais haver como um paradigma único. 
Como mostra nossa análise, parece que haver nos demais tempos, cujo 
radical é hav-, continua recebendo uma leitura existencial, apresentando 
uma semântica aproximada de ter e existir, como se vê em (6) abaixo. Por 
outro lado, no perfeito, cujo radical é houv-, o verbo é interpretado mais 
frequentemente como apresentacional, podendo ser enquadrado entre os 
verbos ocorrer e acontecer, como se vê em (7). Não foi possível proceder 
a uma análise do caráter narrativo/apresentacional de haver em outros 
tempos verbais cujo radical seja houve-, como é o caso do pretérito mais-
que-perfeito, por exemplo, porque esses dados ou não foram encontrados 
na amostra, ou foram encontrados em número muito baixo, impedindo 
qualquer tipo de generalização mais frutífera.

(6) a. há um bar na esquina do hotel.

b. Não havia cobertores nem edredons.

(7) houve várias falhas no sistema.

No que se refere ao traço semântico do argumento interno, foram 
considerados cinco tipos, ilustrados em (8): [+animado], [+material], 
[+lugar], [+abstrato] e [+evento].

(8) a. Não há QUEM leve as malas e tive que descer e subir 
uma escada de uns 20 degraus (...) - [+humano]

b. Não havia SECADOr DE CABELO no banheiro (...) – 
[+material]

c. ha UM LOCAL DE FESTA por perto que ecoa (...) - 
[+locativo]

d. Não havia naquele momento DISPONIBILIDADE DE 
OUTrOS hOTÉIS - [+abstrato]
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e. Não havia rEPOSIÇÃO no frigobar. [+evento]

Desse modo, observou-se que haver aparece ligado a argumentos 
com traço [+abstrato], mas principalmente com argumentos de traço 
[+evento]. Os percentuais podem ser observados na tabela 6, ilustrado na 
figura 6. A partir disso, pode-se inferir que haver no pretérito perfeito, 
que é o tempo verbal que favorece o contexto apresentacional, se liga 
a argumentos com traço [+evento] justamente pela interpretação que é 
dada ao verbo.

Tabela 1 – Distribuição de ter e haver pelos tipos de AI

Portanto, o que se conclui é que haver é interpretado como 
apresentacional, mas também como narrativo, e que o traço semântico 
do argumento interno ao qual o verbo preferencialmente se associa é o 
traço [+evento], mas não se pode perder de vista que ele também se liga a 
argumentos com traço [+abstrato].

Considerações finais

A pesquisa realizada para este trabalho teve como objetivo observar 
o comportamento dos verbos ter e haver na representação de sentenças 
existenciais. Conclui-se que o verbo ter domina os contextos existenciais 
e haver apresenta restrições de uso. Essas restrições estão associadas 
ao tempo verbal, ao tipo de semântica do argumento interno e ao grau 
de monitoramento da escrita, já que cada tipo de site apresentou um 
percentual diferente para cada verbo.
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Assim, para que o ensino possa abranger essas mudanças em 
relação à representação da existência, seria relevante que fossem 
apresentados aos alunos dados em que ter aparece como existencial, 
já que isso se concretizou no PB. haver não deixou de ser o verbo que 
representa a existência, como a gramática tradicional indica em sua 
sessão sobre verbos. Mas, o que aconteceu foi que ter passou a dominar 
esses contextos e haver passou a ser interpretado como apresentacional 
ou como narrativo, a depender dos fatores já analisados no presente 
trabalho, o que inclusive – se nossas intuições estiverem corretas – é a 
leitura mais comum entre os alunos, que constituem as gerações mais 
jovens e, provavelmente, já não adquirem mais haver em seus processos 
particulares de aquisição de linguagem.
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AS ESTRATÉGIAS DE INDETERMINAÇÃO DO AGENTE: O 
TRATAMENTO DADO NA ESCOLA E A INFLUÊNCIA DA FALA 

ESPONTÂNEA
Marianna Maroja Confalonieri Cardoso (UFRJ)

introdução

Com este trabalho, temos o objetivo de levantar as estratégias 
de indeterminação do agente em redações de alunos da terceira série 
do ensino médio, com a finalidade de elencar as opções escolhidas por 
eles e, a partir daí, observar até que ponto a escola consegue recuperar 
formas ausentes da fala espontânea e até que ponto formas inovadoras 
são implementadas em sua escrita. Também pretendemos refletir acerca 
das motivações pelas quais estas tenham sido as escolhas dos alunos e, 
enfim, sugerir propostas pedagógicas para a abordagem do tema em sala 
de aula, apresentando não só as opções da Gramática Tradicional (GT), 
mas também as das quais eles já fazem uso constantemente na fala.

Nosso referencial teórico adotado para o trabalho utiliza o modelo 
de estudo da mudança proposto por Weinreich, Labov e herzog (2006 
[1968]), focalizando aqui o problema da avaliação, e a teoria linguística que 
sustenta o levantamento de hipóteses e a interpretação dos resultados é 
o quadro de Princípios e Parâmetros (ChOMSKY, 1981), interessando-nos 
especialmente o Parâmetro do Sujeito Nulo.

A hipótese principal que orienta o trabalho é a de que as estratégias 
ensinadas pela tradição gramatical (o uso do clítico “se” e a 3a pessoa do 
plural) serão mais encontradas por conta da influência da escola, que 
recupera formas pouco frequentes na fala espontânea. Outras estratégias 
pronominais não mencionadas pelas gramáticas, como o uso da 1a pessoa 
do plural, também deverão aparecer por conta de sua produtividade em 
alguns gêneros textuais e as estratégias inovadoras (você/tu e a gente), 
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comuns nas produções escolares, também devem aparecer, ainda que em 
menor número, por fazerem parte da fala espontânea dos alunos.

A indeterminação na gramática tradicional

Em se tratando de formas de veicular a indeterminação, encontramos 
duas descritas nas GTs: a utilização do verbo na 3a pessoa do plural, como 
em (1), e o uso do clítico “se” ao lado de verbos transitivos indiretos, verbos 
intransitivos ou verbos transitivos tomados intransitivamente, conforme 
ilustrado em (2a, 2b, 2c), respectivamente:

(1) Øarb Mataram um guarda. (rOChA LIMA, 1994, p. 235).

(2)  a. Øarb i Precisa-sei de bons empregados. 
(BEChArA, 1977, p. 200).

b. Øarb i Vive-sei bem aqui. (BEChArA, 1977, p. 200).

c. Øarb i Comia-sei com a boca, com os olhos, com o nariz. 
(CUNhA; CINTrA, 2008, p. 143).

Esta descrição abarca bem as principais possibilidades das quais 
podemos lançar mão para indeterminar o sujeito no português europeu 
(PE), que apresenta diferenças muito menores entre a fala e a escrita do 
que o cenário que encontramos no português brasileiro (PB).

A indeterminação na imprensa brasileira

Se por um lado a escola exerce bastante influência sobre seus alunos no 
sentido de apresentar a gramática tradicional como modelo a ser seguido 
e, assim, recuperando formas já extintas das gramáticas dos alunos, 
por outro temos os textos da imprensa brasileira, que também seriam 
considerados formais ou pertencentes à “norma culta”, nomenclatura 
muito utilizada na escola que não será longamente discutida por aqui.

Em seu artigo, Duarte (2007) faz um apanhado das estratégias de 
indeterminação da escrita jornalística ao analisar textos de opinião, 
crônicas e reportagens publicados na imprensa carioca.



sumário

469Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

A tabela abaixo mostra as estratégias encontradas nas amostras 
analisadas:

Tabela 1 – Distribuição de estratégias de indeterminação do argumento 
externo na escrita carioca (adaptada de DUARTE, 2007)

Variedade Você Eles A gente Se Nós Total

PB 7

3%

29

11%

13

(5%)

97

36%

122

45%

268

100%

A forma pronominal de 1a pessoa do plural, uma estratégia que nem 
é apresentada entre as formas de indeterminação das GTs, é a mais 
produtiva, com 45% das ocorrências, o que é levado para as redações 
dos alunos, como veremos mais adiante na análise de nossos dados. Em 
seguida, vemos que a escola recupera com relativo êxito o clítico “se”, que 
detém 36% das ocorrências de indeterminação.

A 3a pessoa do plural também é verificada, ainda que em índices mais 
baixos, as formas pronominais “você” e “a gente”, embora possam parecer 
pouco esperadas para o domínio discursivo em questão, são encontradas 
nas crônicas, gênero mais leve que retrata uma linguagem mais cotidiana.

A indeterminação na fala espontânea

Ainda no mesmo artigo, a autora retoma os resultados de Duarte 
(1995), oriundos de 12 entrevistas do projeto Nurc-rJ, para a fala culta e 
de Duarte (2003), a partir de dados coletados de duas amostras do Peul 
com cerca de 18 anos de intervalo, separadas por escolaridade e idade, 
para a fala popular.

Em relação à fala, Duarte (2007) encontrou para o PB sete formas de 
indeterminação: o uso do clítico “se”, da 3a pessoa do plural, da forma 
pronominal “a gente”, da 1a pessoa do plural, da forma “você”, da 2a 
pessoa do singular e, ainda, do zero, como vemos na tabela a seguir, que 
mostra os números absolutos e a distribuição percentual para cada uma 
das estratégias nesta variedade1:
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Tabela 2 – Distribuição de estratégias de indeterminação do argumento 
externo na fala carioca (adaptada de DUARTE, 2007)

Variedade Se (eles) (a gente) (nós) (você) (tu) zero Total

PB (Nurc)
26

(8%)

50

(16%)

41

(13%)

8

(2%)

140

(44%)
-

56

(17%)

321

(100%)
PB (Peul)

Anos 80

18

(2%)

104

(13%)

117

(15%)

11

(1%)

391

(49%)

6

(0,7%)

152

(19%)

799

(100%)
PB (Peul)

Ano 2000

11

(2%)

84

(3%)

131

(21%)

31

(5%)

284

(45%)

14

(2%)

74

(12%)

629

(100%)

Com base nesses dados, vemos que a forma pronominal “você” é a 
mais produtiva em todas as amostras analisadas e no outro extremo, o uso 
do clítico “se” aparece em índices muito baixos, atingindo apenas 2% na 
fala popular e 8% na fala culta.

A 3a pessoa do plural aparece com 16% na amostra do Nurc e com 
13% e 3% nas amostras do Peul dos anos 80 e 2000, respectivamente. Já 
a forma “a gente” também atinge índices bastante altos, com 13%, 15% e 
21%, ao passo que a 1a pessoa do plural fica entre 5% e 1%, se apresentando 
como uma estratégia marginal, uma evidência do desaparecimento desse 
pronome na fala tanto para a referência definida quanto arbitrária.

O “tu” aparece apenas em uma nas amostras do Peul, com índices bem 
baixos, 0,7% para os anos 80 e 2% para os 2000, porém provavelmente 
iniciando uma futura concorrência com o “você”, como também vem 
acontecendo nos sujeitos de referência definida, uma vez que é possível 
encontrar o intercâmbio entre as duas estratégias.

O zero se apresenta como uma estratégia razoavelmente produtiva e 
próxima nas três amostras analisadas, com 17% na fala culta e 19% e 12% 
na fala popular. Essa distribuição pode estar relacionada aos contextos de 
uso que a cercam, veiculando modalidade, aspecto e discurso instrucional.
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A indeterminação nas redações

A amostra utilizada nesta pesquisa se constituiu de 40 redações, 
redigidas por alunos da terceira série do ensino médio, com idades entre 
16 e 18 anos, de uma escola particular de classe média, localizada na Ilha do 
Governador, das quais apenas 26 apresentavam estratégias pronominais 
de indeterminação do agente.

Os textos seguem os moldes exigidos no Enem e têm como tema 
“Cultura da ostentação em momento de crise”, motivados por uma matéria 
do jornal estadão intitulada “Crise obriga funk ostentação a se adaptar”2.

As estratégias de indeterminação do agente, nossa variável 
sociolinguística, encontradas nas redações aparecem listadas abaixo:

(i) Clítico “se”

(1) Numa sociedade onde Øarb i sei aplaude a 
aparência e não a essência, a cultura do consumismo e da 
ostentação está cada vez mais presente.

(ii) 3a pessoa do plural

(2) Øarb i Empacam na insegurança e medo de Øarb i 
não serem bem aceitos na sociedade e Øarb i se entregam 
de corpo e alma para Øarb i conseguirem o que Øarb i não 
precisam ou que Øarb i não podem providenciar.

(iii) 1a pessoa do plural

(3) A crise que se instalou no Brasil, fez com que Øarb 

i refletíssemos sobre o consumo e com o modo de vida 
que Øarb i levamos.

(iv) Você

(4) Se vocêi possui o carro mais caro, Øarb i usa 
uma roupa da moda de um grife cara e Øarb i possui um 
smartphone de ultima geração, as pessoas já te olham 
com outros olhos.
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(v) Zero3

(5) A cultura de ostentar o que não tem só vai piorar 
a situação do brasileiro, e para perder essa cultura temos 
que alertar a todos a situação em que essa pessoa pode 
acabar.

Vejamos os resultados:

Observando o gráfico, constatamos que o clítico “se”, uma das estratégias 
descritas pelas gramáticas tradicionais, se apresenta como a estratégia 
preferencial, com 38% das ocorrências. Uma vez que o clítico não é mais algo 
que faça parte da fala espontânea dos alunos, podemos afirmar que se trata da 
pressão normativa da escola. No entanto, ao examinar mais cuidadosamente, 
nos deparamos com dados que demonstram muitas vezes a inabilidade dos 
alunos com o uso desta estratégia, como observamos em (6):

(6) a. O mundo em que vive-se induz ao capital, e 
esse sistema ainda só vigora porque existe a demanda.

b. Esta cultura se diz respeito à importância de mostrar 
as outras pessoas o que possui.

Em (6a) o clítico aparece em posição enclítica, mesmo diante do 
pronome relativo “que”, um elemento atrator. Já em (6b), o clítico aparece 
erroneamente, uma vez que o verbo ali apresentado não necessitaria dele.
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A segunda estratégia favorita, ao olharmos o gráfico, seria o pronome 
“você”, encontrado em 24% dos dados, o que contrariaria nossas hipóteses, 
que previam como escolhas mais pertinentes a alunos com este nível de 
escolaridade e neste gênero textual específico ou o uso mais frequente 
do que prevê a tradição ou o que se verifica na escrita mais padronizada, 
isto é, textos dos domínios jornalístico e acadêmico. Entretanto, apesar de 
parecer bastante produtivo, o “você” foi inflacionado por uma redação, 
que detinha 12 dos 25 dados desta estratégia, e uma outra que apresentava 
outros nove deles. Fica claro, então, que os estudantes desta faixa etária já 
entendem que esta estratégia não é a mais adequada para os moldes do 
Enem, gênero aqui analisado.

Desta forma, verifica-se que a 1a pessoa do plural é, enfim, a segunda 
estratégia mais utilizada, com 15% das ocorrências, se analisarmos 
proporcionalmente, o que vai ao encontro de nossas ideias iniciais. Assim 
como vimos no item 2, o “nós” é uma estratégia altamente produtiva 
na imprensa e, por isso, é trazida para a escrita formal dos estudantes. 
Podemos ainda traçar um paralelo em relação à fala espontânea, que 
apresenta o “a gente” com índices relativamente altos. O que se verifica 
aqui é a substituição dele pelo “nós”, que tem o mesmo referente e é tido 
como uma forma menos informal.

A 3a pessoa do plural, descrita pela tradição gramatical, também 
aparece. Ela é também interessante aos alunos porque, além de caber nas 
descrições tão repetidas pela escola, é também comum na fala e, portanto, 
não apresenta problemas ou dificuldades aos estudantes, ao contrário do 
que vimos no uso do clítico “se”, em que notamos claramente a falta de 
intuição de falante, visto que ele quase não se apresenta na fala carioca.

O zero, que não era uma forma esperada, atinge 10% das ocorrências. 
Analisando dado a dado, no entanto, vemos que o que está havendo é, 
mais uma vez, um uso equivocado, como ilustrado em (7a, 7b):
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(7) a. Fugiram do “ser feliz, orgulhar-se do que já 
possui, almejar pequenas coisas da vida” e seguiram para 
um caminho onde só é feliz ao consumir cada vez mais.

b. A partir do momento que param de comprar objetos e 
roupas que não cabem no orçamento, automaticamente 
conseguirá se viver melhor, sem o stress para saber se 
pagará todas as contas.

O que temos em (7a) é parece ser um intercâmbio entre o uso do 
clítico “se” e a forma zero, o que nos leva a crer que, ao escrever o segundo 
verbo, o aluno pode achar que é desnecessário que se repita o clítico. Em 
(7b) o clítico se confunde com a conjunção “se”. Outra hipótese por nós 
levantada é a possibilidade de este zero fazer referência, na verdade, a um 
sintagma nominal com valor indeterminado, como “a pessoa”, mecanismo 
do qual os alunos lançam mão com frequência em seus textos é o uso de 
SNs para indeterminar o agente, como vemos em (8a, 8b):

(8) a. Quanto mais a pessoa compra, mais ela sente 
a necessidade de mais.

b. No atual mundo em que se vive, os seres humanos 
estão começando a inverter os valores de sí mesmos, 
colocando a ideia do “ter” valendo mais do que o “ser”, 
por causa do sistema capitalista que muito influencia as 
pessoas a consumirem. 

Este é um recurso bastante interessante se notarmos que os alunos 
percebem que os SNs podem ser uma boa estratégia para veicular a 
indeterminação, porém nem sempre se dão conta de que não é qualquer 
nome que pode ser usado sem que o texto sofra prejuízo, como vemos 
em (8b).

Avaliação

Entre os cinco problemas elencados por Weinreich, Labov e herzog 
(2006 [1968]) está a avaliação, isto é, a atribuição de valor que os falantes 
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fazem das formas variantes: uma avaliação positiva pela comunidade 
de fala certamente impulsiona a implementação de uma nova variante 
enquanto a avaliação negativa refreia sua propagação.

A partir de seus usos, podemos inferir que, aos olhos dos alunos, ainda 
que uma ou outra variante seja mais prestigiosa ou adequada a este tipo de 
texto, nenhuma delas parece ser negativamente avaliada de fato, uma vez 
que mesmo as mais próprias da fala são contempladas em suas redações.

Por outro lado, ao consultarmos corretores das provas do Enem, as 
opiniões se dividem. Foram entregues a esses professores algumas das 
redações analisadas sem que eles soubessem o tema de nossa pesquisa 
para que eles as avaliassem e marcassem eventuais desvios dos alunos. 
Acerca do fenômeno sobre o qual nos debruçamos, a única estratégia mal 
avaliada foi o pronome “você”, por ser considerada por alguns uma marca 
da oralidade.

Propostas pedagógicas

A escola, com base nas descrições tradicionais, inspiradas nos modelos 
lusitanos, ensina que a indeterminação pode ser veiculada de duas formas: 
(a) a utilização do verbo na 3a pessoa do plural sem um pronome expresso e 
(b) o uso do clítico “se”. Já as pesquisas sobre o PB contemporâneo contam 
outra história. Nossa proposta é que as formas inovadoras também entrem 
em sala de aula.

Para iniciar o tratamento da indeterminação, um exercício simples, 
como fazê-los criar frases fazendo uso de alguma das possíveis estratégias 
em situações em que não queiram definir o sujeito, não o conheçam ou 
mesmo queiram fazer suspense. Para isso, seriam apresentadas situações 
provocadoras, como os exemplos abaixo:

a) Você quer vender sua bicicleta, mas não quer que 
saibam quem é o dono. Como você redigiria este anúncio? 

b) A professora saiu da sala de aula por um momento 



sumário

476Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

e um dos alunos, que tirou nota baixa, aproveita para 
rabiscar todo o diário dela com as notas. Você sabe que 
isso foi errado e quer contar, mas não quer se envolver. 
Como avisá-la sobre o ocorrido sem dizer exatamente 
quem foi? 

Além disso, podem ser levados para a sala, pelas mãos do professor 
ou dos alunos, diferentes textos que façam uso das estratégias, como 
crônicas, artigos de opinião, anúncios de classificados, piadas, tirinhas ou 
quaisquer outros gêneros, para serem analisados em conjunto pela turma. 
O importante é que eles vejam situações reais ou passíveis de acontecerem 
na realidade, para que vejam que nada daquilo é inventado, mas sim a 
língua em uso.

Considerações finais

As estratégias predominantes para a expressão da indeterminação 
nas redações são o uso do clítico indefinido “se” e a forma verbal na 1a 
pessoa do plural, o primeiro pela pressão exercida pela escola e o segundo 
por sua produtividade em textos do domínio discursivo jornalístico, tidos 
como gêneros mais formais.

A 3a pessoa do plural aparece em índices reduzidos por não ser a 
preferência dos alunos, mas ainda sim se apresentar como uma das formas 
que eles reconhecem como adequada ao gênero textual e, ainda, por 
saberem fazer bom uso dela.

Os pronomes nominativos (3a pessoa do plural e 1a pessoa do plural) 
aparecem preferencialmente nulos, enquanto “você” também pode 
aparecer não expresso, mas depende de um antecedente que o identifique 
por não ter uma marca de flexão específica.

Concluímos que a fala espontânea exerce certa influência na escrita 
dos alunos, o que nos é demonstrado pela estratégia “você”. No entanto, a 
tradição escolar em alunos do último ano já os possibilita recuperar formas 
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praticamente extintas de suas gramáticas, como o clítico “se”, ainda que 
nem sempre da forma prescrita por ela.

Finalmente, defendemos que todas as formas devem ser levadas para 
a sala de aula. Uma das possíveis motivações para a comum frustração 
dos alunos com a disciplina de Língua Portuguesa e este descompasso que 
entre a fala e a escrita, que é aprendida na escola praticamente como uma 
língua estrangeira. Temos de nos lembrar sempre de que a fala sempre 
precede a escrita e, portanto, não pode ser deixada de lado ou vista como 
algo menos prestigioso.

Ao apresentarmos dados e construções da fala em sala de aula nos 
damos conta da pluralidade de nosso idioma e possibilitamos ao aluno que 
ele perceba que a língua portuguesa da qual ele se utiliza todos os dias é 
também dotada de regras e material de estudo, acabando com o mito do 
“eu não sei português”, exaustivamente repetido pelos estudantes.
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O PROCESSO DE RECOMPOSIÇÃO NA TEORIA MULTISSISTÊMICA
Patricia Affonso de Oliveira (UFRJ/NEMP)

Palavras iniciais

Neste trabalho temos o objetivo de fazer uma análise do processo de 
recomposição, mais especificamente, dos afixoides eco- e homo- dentro do 
processo de recomposição, utilizando, para tanto, a teoria multissistêmica 
da língua, teoria esta construída por Castilho (2010), baseada na visão 
funcionalista-cognitivista da língua. Utilizaremos para nossa análise 
três de quatro sistemas linguísticos abordados pelo autor: lexicalização, 
gramaticalização e semanticização, sistemas estes regidos pelo o que o 
autor denomina dispositivo sociocognitivo (DSC), no qual atuam três 
princípios: o da ativação, reativação e desativação.

Os dados que compõem o corpus utilizado na pesquisa foram coletados 
no site de busca Google, no site Todas as Palavras, no Dicionário inFormal e 
no dicionário eletrônico houaiss (2009) e em sites de relacionamento como 
Facebook. São ao todo 262 dados. Vale ressaltar que este trabalho constitui 
análise preliminar do assunto e, portanto, não pretende esgotar a questão.

O artigo é estruturado da seguinte forma: em primeiro lugar, 
definiremos o que estamos chamando aqui de processo de recomposição, 
utilizando, como base, estudiosos do assunto, como Oliveira e Gonçalves 
(2011). Em segundo, abordaremos a teoria multissistêmica de Castilho 
(2010). Logo após faremos uma análise do processo de recomposição à luz 
da teoria multissistêmica de Castilho (2010) e, por último, concluiremos 
este artigo tecendo algumas conclusões.

O processo de recomposição nos afixoides eco- e homo-

O processo de recomposição é um processo de formação de palavras 
bastante produtivo nos dias de hoje, e, de acordo com Oliveira e Gonçalves, 
podemos defini-lo como:
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A recomposição é o processo pelo qual há o 
encurtamento de uma palavra, outrora um composto 
neoclássico, adquire o significado do composto erudito 
com alta relevância cultural. Esse radical se junta a uma 
forma livre da língua, formando nova palavra, agora 
menos formal por evocação a uma palavra tomada como 
modelo. Devemos entender que o radical encurtado não 
preserva o sentido etimológico da forma-gatilho de onde 
se desprendeu. (OLIVEIrA; GONÇALVES, 2011, p. 180).

No processo de recomposição, o radical encurtado não preserva o 
sentido etimológico da forma-gatilho de onde se desprendeu, pois a 
forma encurtada é metonímia do composto. Os formativos eco- e homo- 
são oriundos do grego e significam, respectivamente, “casa, habitat” e 
“semelhante, igual a” (CUNhA, 2010; hOUAISS, 2009). 

Atualmente, os formativos eco- e homo- vêm sendo amplamente 
utilizados para formar novas palavras, mas não mais com o significado 
encontrado no dicionário etimológico: eco- aparece associado a 
significados “ecológico”, “reciclagem”, típicos de palavras como “ecologia” 
e “ecológico”, e homo-, ao significado de “gay”, numa clara referência 
à palavra “homossexual”, ou seja, estes adquirem significado mais 
especializado, distinto do etimológico. Esses formativos adquirem o 
significado de todo o composto de onde se desprenderam e se juntam a 
outras bases, formando novas palavras no atual estágio da língua.

Esses radicais neoclássicos, também conhecidos como 
arqueoconstituintes por Corbin (2000), são denominados afixoides, já que 
exibem características tanto de radicais como de afixos, o que corrobora a 
proposta de continuum morfológico entre os dois principais processos de 
formação de palavras, a composição e a derivação, tal como proposto por 
Kastovsky (2009), Gonçalves (2011a, 2011b) e Gonçalves e Andrade (2011).

Alguns formativos são elementos que se comportam mais como 
prefixos, por não funcionarem sozinhos, sendo unidades efetivamente 
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presas; este parece ser o caso de tele-, auto-, eco-, agro-, bio-, tecno-, petro- 
e aero-. No entanto, há outras que se parecem menos com prefixos, já que 
podem ser utilizadas como unidades lexicais autônomas na língua, pelo 
processo de clipping, e funcionam como verdadeiros radicais, ou melhor, 
comportam-se como palavras na língua, como é o caso de homo-, foto- e 
moto-. Acreditamos, então, que, no processo de recomposição, funcionam 
como formativos dois tipos diferentes de elementos morfológicos: (a) os 
que são presos, comportando-se mais como prefixos e (b) os que são livres 
e se assemelham mais a radicais. Por exibirem características tanto de 
afixos quanto de radicais os chamamos de afixoides:

A recomposição é um processo morfológico que faz uso 
de afixoides -elementos neoclássicos caracterizados pela 
compactação do significado de um composto de que eram 
constituintes. Afixoides compartilham propriedades de 
afixos e radicais, justificando a proposta de continuum 
aqui defendida (GONÇALVES; ANDrADE, 2011, p. 14).

A teoria multissistêmica

Segundo Castilho (2010), a língua é regida pelo DSC: dispositivo 
sociocognitivo. Para o autor, 

A articulação dos processos e dos produtos lingüísticos 
captados pelos sistemas do léxico, do discurso, da 
semântica e da gramática se dá ao abrigo do que venho 
chamando de “dispositivo sociocognitivo”, explicitável 
por meio dos princípios de ativação, desativação e 
reativação de propriedades. Esses princípios têm uma 
dimensão cognitiva e uma dimensão social. (CASTILhO, 
2010, p. 78). 

 Castilho afirma que estes princípios sociocognitivos gerenciam os 
quatros sistemas linguísticos (léxico, gramática, semântica e discurso) e 
que, com o DSC, o falante ativa, reativa e desativa propriedades lexicais, 
gramaticais, semânticas e discursivas no momento em que cria seus 
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enunciados (CASTILhO, 2010, p. 79). O autor acredita que o princípio de 
ativação, ou princípio da projeção pragmática, é responsável pela ativação 
das propriedades lexicais, gramaticais, semânticas e discursivas descrita 
na gramática; por sua vez, o princípio da reativação é aquele que reativa 
as propriedades expressas acima e este se fundamenta na estratégia 
de correção pragmática; e, por último, o princípio da desativação se 
fundamenta na estratégia de abandonar as propriedades que estavam 
sendo ativadas. (op. cit., p. 80). O autor enfatiza que esses três princípios 
operam ao mesmo tempo, ou seja, são simultâneos.

Quando descreve os quatros sistemas, Castilho afirma que estas três 
proposições, com seus respectivos processos, integram o que ele chama 
de “agenda da gramática multissistêmica funcionalista-cognitivista”. 
Vamos às definições dadas pelo autor:

(a) Léxico: é um inventário (i) de categorias e subcategorias cognitivas; 
e (ii) de traços semânticos inerentes. Esse inventário é virtual, pré-verbal, 
podendo ser entendido como um feixe de propriedades de que lançamos 
mão para o a criação das palavras, ou seja, a lexicalização. A lexicalização é 
a criação das palavras em que expressamos essas categorias e seus traços 
semânticos. A lexicalização é o processo por meio do qual conectamos o 
léxico, entendido como um inventário, ao vocabulário, entendido como 
um inventário pós-verbal, a um conjunto de produtos concretos, ou seja, 
as palavras. As comunidades podem deixar de ativar um dado conjunto 
de propriedades numa dada palavra, levando à morte das palavras 
(deslexicalização) e podem também reativar ou rearranjar as categorias 
cognitivas e seus traços semânticos nas palavras, renovando o vocabulário 
(relexicalização).

(b) Semântica: é o sistema através do qual criamos os significados. A 
semanticização é o processo de criação dos sentidos, administrado pelo 
DSC. A reativação do significado produz na semântica as ressemantizações, 
alterando-se a adequação à representação dos OBJETOS e dos EVENTOS. 
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A desativação semântica (dessemantização) está por trás das alterações 
de sentido provocadas pelas metáforas, pelas metonímias, pela a 
especialização e pela generalização, por meio das quais “silenciamos” o 
sentido anterior e, simultaneamente, ativamos novos sentidos.

(c) Gramática: é o sistema linguístico constituídos por estruturas 
cristalizadas ou em processo de cristalização, dispostas em três 
subsistemas: (i) a fonologia, que trata do quadro de vogais e consoantes, 
sua distribuição na estrutura silábica, além da prosódia; (ii) a morfologia, 
que trata da estrutura das palavras; e (iii) a sintaxe, que trata das estruturas 
sintagmáticas e do funcionamento da sentença. Os produtos da gramática 
são o fonema, o morfema, o sintagma e a sentença. A gramaticalização 
é o processo de constituição da gramática. A ativação das propriedades 
gramaticais (gramaticalização) é responsável pela construção dos sintagmas 
e das sentenças, pela ordenação dos constituintes, pela concordância etc. 
A reativação de propriedades gramaticais produz a regramaticalização 
das construções. A desgramaticalização é a desativação das propriedades 
gramaticais na morfologia, na fonologia e na sintaxe. 

(d) Discurso: é o conjunto de negociações em que se envolvem o 
locutor e o interlocutor, através dos quais (i) se instanciam as pessoas de 
uma interação e se constroem suas imagens; (ii) se organiza a conversação 
através de um tópico discursivo, dos procedimentos de ação sobre o outro 
ou de exteriorização dos sentimentos; (iii) se reorganiza essa interação 
através do subsistema de correção sociopragmática; ou (iv) se abandona 
o ritmo em curso através de digressões e parênteses, que passam a gerar 
outros centros de interesse. A discursivização é o processo de criação de 
textos, administrado pelo DSC. O princípio de ativação (discursivização) 
produz as unidades discursivas e os parágrafos; o princípio da reativação 
(rediscursivização) abre caminho à repetição dos enunciados, à sua 
correção e a seu parafraseamento, que asseguram a coesão do texto; e 
o princípio da desativação (desdiscursivização) produz o abandono da 
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hierarquia tópica, situação em que os locutores desenvolvem estratégias 
tais como os parênteses e as digressões.

Colocadas todas as definições necessárias, vamos, agora, passar à 
análise dos afixoides eco- e homo-, segundo a teoria multissistêmica.

Análise dos formativos eco- e homo- à luz da teoria multissistêmica

Nesta seção faremos uma análise preliminar dos formativos eco- e 
homo- utilizando os princípios de ativação, reativação e desativação dentro 
de três dos quatro sistemas linguísticos: léxico, gramática e semântica.

Lexicalização

Os formativos eco- e homo- são oriundos do grego e significam, 
respectivamente, “casa, habitat” e “semelhante, igual a” (CUNhA, 2010; 
hOUAISS, 2009). Em grego, eco- era um substantivo masculino que 
funcionava como palavra e contribuía para a formação de compostos 
nessa língua (CUNhA, 2010). A base homo-, por sua vez, é vista como um 
elemento de composição que se documenta em compostos formados no 
próprio grego (CUNhA, 2010). 

Em língua portuguesa, segundo o dicionário houaiss (2009), eco- 
foi documentado no vernáculo desde o século XVI e ocorre a partir do 
século XIX em cultismos, dentre os quais destacam-se “ecoador”, “ecoar”, 
“ecoável”, “ecômetro”, “ecólico” – que têm como significados “casa” e 
“hábitat”. Já o formativo homo- ocorre em diversos compostos formados 
no próprio grego, como “homologia” e “homólogo”, e em muitos cultismos 
que ocorrem a partir do século XIX, principalmente em cientificismos, 
manifestando sempre o significado de “igual a” ou “semelhante”. 
(OLIVEIrA; GONÇALVES, 2011).

Segundo Oliveira e Gonçalves, o significado que o formativo eco- 
ativa, atualmente, vem da forma-gatilho “ecologia”. Esta palavra, ainda 
segundo os autores,
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De acordo com o Wikipedia, a ecologia só ficou popular 
em 1967, quando o petroleiro Torrey Cânion sofreu 
um acidente na França e causou um grande problema 
ambiental. Foi em função desse evento que a BBC 
publicou que o governo da Inglaterra desenvolveria um 
plano o “para investir em recursos alternativos para 
geração de energia em países em desenvolvimento com 
dinheiro coletado cada vez que um ministro ou servidor 
público civil britânico viaja de avião a trabalho”. Dada 
a alta relevância das questões ambientais nos últimos 
tempos, eco- passa a designar “ecológico” nas novas 
formações, numa clara alusão a essa palavra. (2011, p. 
182).

Assim, o significado etimológico só é preservado nas formações antigas 
e nas formações atuais é ativado um novo significado. A lexicalização, 
ou seja, a criação de novas palavras, não ocorre somente com eco- 
mas também com homo-; nas formações antigas, homo- preserva seu 
significado etimológico, mas nas novas, ativa o significado “gay”. 

Gramaticalização 

Processos de gramaticalização evidenciam a possibilidade de 
elementos morfológicos poderem transitar da composição para a 
derivação, sendo bastante numerosos os exemplos históricos desse 
percurso nas línguas naturais. A gramaticalização implica alterações 
morfológicas (mudança de classe de palavras), semânticas (alteração de 
sentido) e sintáticas (mudança de contextos e funções nas relações entre 
palavras). eco- e homo- estão passando por mudanças morfossemânticas, 
pois esses elementos passaram a morfemas gramaticais por necessidades 
semântico-pragmáticas. 

A noção de gramaticalização tem relação direta com a noção de que 
as gramáticas fornecem os mecanismos de codificação mais econômicos 
para aquelas funções da linguagem que os falantes mais frequentemente 
precisam cumprir. A motivação para a gramaticalização, por outro lado, 
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está tanto nas necessidades comunicativas não satisfeitas pelas formas 
existentes, como na existência de conteúdos cognitivos para os quais 
não existem designações linguísticas adequadas, devendo observar-se, 
ainda, que novas formas gramaticais podem desenvolver-se a despeito da 
existência de estruturas velhas funcionalmente equivalentes. 

Assim, eco- e homo- vem, na atualidade, manifestando os significados 
que suas formas-gatilho anteriormente veiculavam. Esses elementos, 
numa espécie de metonímia, compactam o significado do composto 
neoclássico em sua primeira parte – nos formativos – e, a partir de então, 
começam a formar novas palavras na língua. Devemos entender que o que 
ocorreu foi a “substituição do todo pela parte”, ou seja, “a parte inicial 
representa o todo”, já que eco- e homo- representam, em significação, o 
sentido de todo o composto-gatilho original: “ecologia” e “homossexual”, 
respectivamente. O que ocorre com essa mudança de sentido é o que 
hopper (1991) chama de especialização: os formativos eco- e homo- passam 
por uma especialização de significado, não acusando mais o significado 
etimológico, mas o resultante da compressão; houve um estreitamento 
de opções, já que estes começaram a ocupar mais espaço que suas velhas 
estruturas, os radicais neoclássicos não gramaticalizados. Na próxima 
seção, faremos uma análise das propriedades gramaticais envolvidas nos 
afixoides eco- e homo-: a fonologização, a morfologização e a sintetização. 

A fonologização 

Segundo Oliveira e Gonçalves (2011), podemos afirmar em relação à 
tonicidade que, nos recompostos em eco-, a sílaba que porta o acento 
secundário coincide com a sílaba tônica do núcleo à direita e que a 
tonicidade do elemento à esquerda (não-cabeça) é mantida, porém 
como acento secundário, como, por exemplo, em “ecotoxidade” e 
“ecoequilíbrio”. Evidência da manutenção do acento é a preservação da 
abertura vocálica da média anterior, sempre realizada como [ε]. O mesmo 
ocorre com o afixoide “homo” já que este tem também acento próprio, 
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ou seja, estabelecendo palavras prosódicas independentes, mesmo que 
seus acentos, nesse caso, sejam secundários em relação ao acento da 
base ao qual se ligam: homoatleta; homofílico. Nesse caso, temos uma 
palavra morfológica, mas duas palavras prosódicas. As formações antigas, 
como “ecologia”, “economia”, por exemplo, têm vogal média anterior 
fechada [e], ou seja, em todas as formações em que o significado ainda 
é o etimológico, a vogal média anterior é fechada. Nas novas formações, 
com o significado ressemantizado, a vogal média passa de fechada ([e]) a 
aberta ([Ɛ]): [Ɛ]cotransporte, [Ɛ]cotelhado, [Ɛ]comudanças etc.

Segundo Bybee (2010, p. 14), o uso causa impacto na representação 
cognitiva da linguagem. A autora acredita que as representações cognitivas 
são sensíveis a aspectos da experiência, tais como a frequência de uso 
(2010, p. 19). Segundo a autora,

Então todos os exemplares fonéticos de uma palavra são 
dispostos em um grupo exemplar que é associado aos 
significados da palavra e aos contextos em que foi usado, 
formando, assim, um grupo exemplar. Significados, 
inferências e aspectos do contexto relevantes para 
o significado são também armazenados com os 
exemplares. (BYBEE, 2010, p. 19)1.

A autora acredita que formas fonéticas particulares estão associadas 
a significados particulares ou a contextos de uso, mas, mais comumente, 
uma palavra é representada por um conjunto de exemplares fonéticos 
com uma pequena gama de variação associada diretamente a um conjunto 
de significados. Assim, a mudança fonética de eco- está associada a sua 
mudança de significado. Bybee acredita que as palavras de alta frequência 
sofrem mais alteração ou mudança a um ritmo mais rápido que as palavras 
de baixa frequência. Assim, uma palavra, que consiste de um conjunto de 
exemplares fonéticos, bem como um conjunto de exemplares semânticos, 
pode ser considerada uma unidade que pode, então, estar relacionada a 
outras palavras, de várias maneiras. Para a autora, as palavras se relacionam 
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em dimensões fonéticas, bem como em dimensões semânticas. Logo, 
as relações morfológicas emergem de relações estabelecidas entre as 
palavras, devido à sua semelhança semântica e fonética. A autora (2010, p. 
36) ressalta que “relações morfológicas são gradientes devido às diferenças 
de similaridade tanto semântica quanto fonética. Como é bem conhecido, 
palavras relacionadas pela morfologia derivacional podem perder alguma 
semelhança semântica com as suas bases”2. Bybee conclui que

A única maneira de as inferências (extensão) tornarem-
se parte do significado seria se os usuários da língua 
gravassem na memória as inferências em cada situação, 
como um modelo de riqueza da memória poderia 
sugerir. No ponto em que certas inferências tornam-se 
frequentes em certos contextos, passam a constituir 
parte do significado de uma construção. (2010, p. 29, 
grifo nosso).3

A autora explica que, na “gramaticalização, ocorre uma série de 
mudanças que converge para uma nova construção: redução fonética, 
mudança nos significados e inferências, que expandem os contextos de 
uso da nova construção”4. Assim,

para que estas alterações sejam permanentes, elas 
devem ser registradas no exemplar que é fonte da 
nova construção desde o início. Isto implica que um 
exemplo de uma construção tem traços de memória 
para que propriedades fonética, pragmática e semântica 
específicas sejam marcadas. (2010, p. 31).5

Como Bybee, também acreditamos que, se as inferências se fizerem 
frequentes, passam da extensão6 da palavra para a intensão, pois foi o que 
ocorreu com nossos formativos. Acreditamos também que as mudanças 
fonéticas e semânticas ocorreram de forma simultânea, e o resultado foi 
à mudança morfológica. Em eco-, verificamos que houve uma mudança 
fonética quando, nas novas formações, a vogal passou de média anterior 
fechada à aberta; ao mesmo tempo, evidenciou-se a mudança semântica, 
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já que o significado etimológico (casa, hábitat) foi substituído pelo atual 
(ecológico). Ao se terminarem as mudanças fonético-semânticas, o 
resultado foi à mudança morfológica.

A morfologização

A mudança morfológica se evidencia nesses formativos, porque estes 
ocupam mais espaço que os seus respectivos radicais e o fazem justamente 
por estarem gramaticalizados. Assim, a frequência de uso de eco- e 
homo- com o novo significado é, indiscutivelmente, maior atualmente 
do que a frequência de uso com significado etimológico. Esse aumento 
na frequência de uso acaba remetendo a dois dos princípios de Lehmann 
discutidos em Gonçalves, Lima-hernandes e Casseb-Galvão (2007, p. 70): 
a obrigatoriedade e a fixação. Os novos usos de eco- e homo- têm sido 
tão frequentes que estão se tornando gradativamente obrigatórios e sua 
ordem já é, hoje, fixa. eco- e homo- são fixos na margem esquerda das 
palavras, funcionando como modificadores das novas formações: a posição 
da cabeça lexical é à direita, o que define o padrão estrutural DT-DM 
(determinante-determinado), típico das derivações (GONÇALVES, 2005). 
Mas esse aumento na frequência de uso não elimina as estruturas antigas, 
porque eco- e homo-, com seus respectivos significados etimológicos, 
ainda são usados atualmente: eco- no único substantivo que preserva 
o sentido original do grego e homo-, em formações relativas à química. 
Vamos exemplificar usando o dicionário houaiss (2009):

(01) economia: administração de uma casa; organização 
etc.

(02) Homocíclico: designativo de composto de cadeia 
fechada que contenha somente um tipo de átomo como, 
por exemplo, o ciclo-hexano.

Podemos, agora, exemplificar, com dados da nova camada que surgiu, 
a formação dos chamados nomes recompostos:
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(03) ecocidade: cidade ecológica

(04) Ecotelhado: telhado ecológico, verde

(05) ecodicas: espaço de troca de informações sobre 
ecologia e reciclagem

(06) homoperseguidor: aquele que persegue gays.

(07) homoassinante: gay que assina revistas masculinas.

(08) homoatleta: atleta gay.

Aqui verificamos o que hopper (1991) denominou de princípio da 
estratificação: surgiu uma nova camada, com um significado novo, mas 
esta não eliminou a estrutura etimológica: ambas coexistem atualmente. 
Nossos formativos eram, outrora, radicais neoclássicos, que, atualmente, 
estão se comportando funcionalmente como afixos, ou melhor, como 
prefixos, já que se fixaram na borda esquerda das novas formações, o 
que nos remete novamente a hopper – o que ele chama de princípio de 
descategorização. É o que parece ocorrer com os formativos em questão, 
já que estes estão passando de radicais a prefixos, ou seja, estão se 
transportando da categoria rADICAL para a categoria AFIXO.

Acreditamos que a recategorização e a morfologização ocorreram nos 
formativos aqui analisados devido ao mecanismo “aumento de frequência 
de uso”, pois estes elevaram sua frequência de uso devido à alta relevância 
cultural que a ecologia e o homossexualismo vêm adquirindo nas duas 
últimas décadas.

Acreditamos, também, que os formativos estudados estão passando 
pelo processo que Castilho (2008, p. 74) denomina reanálise. A reanálise 
permite a criação de novas formas gramaticais, à medida que, gradualmente, 
altera as fronteiras de constituintes em uma expressão, levando a 
forma a ser reanalisada como pertencente a uma categoria diferente 
da original. Langacker (1984 apud GONÇALVES; LIMA-hErNANDES; 
CASSEB-GALVÃO, 2007, p.27) define o mecanismo de reanálise como 
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uma “mudança na estrutura de uma expressão ou classe de expressões 
que não envolve qualquer modificação imediata ou intrínseca em sua 
manifestação de superfície”. Para Gonçalves, Lima-hernandes e Casseb-
Galvão (2007), os processos metonímicos e a reanálise encontram-se 
diretamente relacionados, porque abdução leva à reanálise, que modifica 
representações subjacentes, sem que haja alterações na estrutura 
superficial, sejam estas sintáticas ou morfológicas, e leva a mudança de 
regras. Um dos principais tipos de reanálise presentes na gramaticalização 
é a eliminação de fronteiras entre duas ou mais formas morfológicas no 
processo de desenvolvimento de novas categorias gramaticais. Assim, 
outrora tínhamos as categorias rADICAL e AFIXO e, atualmente, por 
causa da eliminação de fronteiras morfológicas e, também por causa da 
reanálise, temos uma nova categoria morfológica: AFIXOIDE. Podemos 
representar em um continuum esses tipos morfológicos:

[rADICAL] › [AFIXOIDE] › [AFIXO].

Neves (1997, p. 121) mostra que heine e reh (1984) propõem que 
os três níveis da estrutura linguística afetados pela gramaticalização 
– o funcional, o morfossintático e o fonético –, em geral, arranjam-
se na gramaticalização nessa mesma ordem cronológica: os processos 
funcionais (como dessemantização, expansão, simplificação) precedem os 
morfossintáticos (como permutação, composição, cliticização, afixação), 
que precedem os fonéticos (como adaptação, fusão e perda). Assim, 
as alterações em um nível acompanham as alterações em outros. Na 
trilha desses autores, podemos afirmar que eco- e homo- começaram o 
processo de gramaticalização pelas mudanças semânticas (alteração de 
sentido, especialização e metonímia), logo após passaram às mudanças 
morfológicas (morfologização, reanálise, descategorização). Neves (1997), 
recorrendo a Lichtenberk (1991), aponta três consequências prototípicas 
decorrentes do processo histórico da gramaticalização:
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(a) Emergência de uma nova categoria gramatical;

(b) Perda de uma categoria existente;

(c) Mudança no conjunto de membros que pertencem a 
uma categoria gramatical.

Esses três tipos são historicamente ligados: quando elementos 
linguísticos adquirem novas propriedades, tornam-se membros de 
novas categorias, isto é, ocorre uma reanálise categorial; essa reanálise 
é, necessariamente, abrupta, já que um mesmo elemento não pode ser 
simultaneamente membro de duas categorias gramaticais distintas, 
embora diferentes ocorrências de um morfema possam exibir propriedades 
características de diferentes categorias, isto é, propriedades da categoria 
velha e da categoria nova. Por outro lado, uma forma que exibe, por 
exemplo, propriedades de uma categoria lexical podem começar a perder 
essas propriedades, não simultaneamente, mas uma após a outra: a 
forma nova não expulsa a velha imediatamente, mas começa a ser usada 
como variante cada vez mais frequente, até a completa substituição da 
forma velha. Assim, observamos que as consequências apontadas por 
Lichtenberk (1991) se aplicam aos nossos formativos porque: a) surgiu 
uma nova categoria gramatical: AFIXOIDES; mas b) ainda não perdemos 
a categoria que já existia, a dos rADICAIS, pois estes ainda existem e são 
usados com relativa frequência, sobretudo homo-; e c) houve alteração 
no conjunto de membros, já que eco- e homo- mudaram de categoria 
gramatical, o que nos leva à sintaticização.

Sintaticização 

Os afixoides eco- e homo- são elementos mais estáveis, com função 
sintática pre determinada. homo- sempre cria substantivos ou adjetivos, 
não alterando nunca a classe gramatical do segundo elemento do 
recomposto, ou seja, se o elemento de segunda posição era, antes do 
processo, um substantivo, este continuará sendo um substantivo depois 



sumário

493Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

de passar pela recomposição. O mesmo ocorre como eco-, que produz 
substantivos de substantivos e adjetivos de adjetivos: homoestressado 
(adjetivo); homodireitos (substantivo); ecotítulos (substantivo); ecopicareta 
(adjetivo). Temos observado que, na maioria esmagadora dos casos, cerca 
de 70% dos casos em eco- e homo-, o segundo elemento da formação é um 
substantivo. No caso da classe semântica, o que temos observado é que, 
no caso de eco-, a maioria das formações envolve substantivos abstratos 
ou concretos que, geralmente, estão relacionados a ações que beneficiam 
ou não a natureza ou meio ambiente, e que, no caso de homo-, são em 
sua maioria substantivos ou adjetivos abstratos relacionados a ações ou 
a estados psicológicos relacionados aos homossexuais ou a pessoas que 
estão a sua volta (heterossexuais):

a) homoestressado, homoviolento, homoescândalo, 
homoperseguidor, homoconsciência, 
homocomportamento etc.

b) ecoempresa, ecocasa, ecotaxa, ecotextura, ecoviagem, 
ecoresort, ecomania, ecopolítico.

Semântica 

Os elementos exemplares que desencadearam as formações em série 
são, como frisamos, “ecologia” e “homossexual”. Aqui, a relação existente 
entre a palavra matriz e os recompostos é de hiperonímia, já que as novas 
formações evocam as palavras-matrizes de onde se originaram. Além de 
serem hiperonímicas, as novas formações utilizam um significado bem 
específico de eco- e homo-, “barrando”, assim, a polissemia. Logo, os 
elementos em questão são heterossêmicos e hiperonímicos. 

Podemos afirmar que homo- apresenta, nas construções morfológicas 
mais antigas, o significado de “semelhante” ou “igual a”. Atualmente, esse 
radical atualiza o significado “gay”, encontrado no composto neoclássico 
“homossexual”, como se observa nos exemplos “homopolítica”, 
“homoconsciência” e “homodireitos”. Nas novas formações com homo-
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, o sentido primeiro não é atualizado, mas o de “gay”, decorrente da 
alta relevância que o termo “homossexual” adquiriu nos últimos anos, 
em decorrência dos direitos que os homossexuais vêm conquistando 
nas sociedades modernas. Assim, em “homoafetividade”, temos como 
significado “relação de afetividade entre homossexuais” e, no recomposto 
“homofóbico”, o significado “aversão a homossexuais”. 

Quanto a eco-, podemos afirmar que, em sua acepção etimológica, 
significava “casa, habitat” (hOUAISS, 2009), adquiriu novos significados: 
“natureza”, “ecológico” e “reciclagem”. Esses novos usos se originaram 
das palavras “ecologia” e “ecológico”. Temos, assim, itens recompostos 
que expressam o significado de “natureza” ou “ecológico”, como é o caso 
de “ecocidade”, que significa: conjunto urbano que compartilha a ideia 
consciente de transformação da cidade, visando a diminuir a destruição 
da natureza. Aqui, o significado recorrente é o de natureza. E, em menor 
proporção, as formas eco-X, que manifestam o significado “reciclagem”, 
como, por exemplo, “ecoponto”: local onde é colocado lixo que pode ser 
reciclado como garrafas, vidro, plásticos etc. Sendo assim, o significado 
recorrente é o de reciclagem.

Acreditamos que tanto eco- quanto homo- se rotinizaram por causa 
da frequência de uso e, por isso, o significado se compactou na primeira 
parte, nos afixoides. eco- e homo- passaram por uma especialização 
semântica para terem os significados que veiculam atualmente; além 
disso, estamos certos de que isso tenha ocorrido por uma necessidade 
cultural: a língua precisava expressar culturalmente esses itens que, nesse 
momento, são de grande relevância cultural, como a ideia de preservação 
do meio ambiente posta em evidência por causa do aquecimento global 
e a aquisição, nas últimas décadas, dos direitos assegurados por lei aos 
homossexuais. Quando a língua precisa, ela cria meios de formar novos 
itens lexicais para demonstrar o que é relevante culturalmente, o que nos 
faz acreditar que a língua é culturalmente motivada.
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Considerações finais

Percebemos que os elementos morfológicos eco- e homo-, no português 
brasileiro atual, não preservam mais o sentido etimológico, adquirindo um 
novo significado de alta relevância cultural: “ecológico” e “gay”.

Podemos afirmar que os elementos morfológicos aqui selecionados 
para análise estão passando pelo o que a literatura linguística denomina 
processo de gramaticalização, já que fazem parte de uma nova categoria 
gramatical, AFIXOIDES, mas ainda não perdemos a categoria que já existia, 
a dos rADICAIS, pois estes ainda existem e são usados com relativa 
frequência. Podemos acrescentar que houve alteração no conjunto de 
membros, já que eco- e homo- mudaram de categoria gramatical.

Concluímos este trabalho reforçando que uma classificação clássica, de 
modo algum, daria conta do comportamento diversificado dos formativos 
eco- e homo-. Uma categorização baseada em protótipos, por sua vez, mostra-
se mais adequada, uma vez que, como demonstramos nesse trabalho:

(a) as categorias morfológicas não têm fronteiras 
claramente definidas e podem mudar;

(b) nem todos os membros de uma classe morfológica têm 
idêntico estatuto: alguns são mais centrais e outros, mais 
periféricos; e

(c) há condições de pertença: alguns formativos permitem 
variados graus de pertença, definidos com base na relação 
de semelhança com o protótipo, ou seja, com o melhor 
exemplar que define essa categoria (TAYLOr, 1989).

Percebemos que os elementos eco- e homo- são o que a literatura 
morfológica sempre denominou de radicais neoclássicos e que este grupo é 
bastante heterogêneo, já que seus elementos morfológicos não têm todos 
o mesmo estatuto (GONÇALVES, 2011b), o que evidencia, como defende 
Gonçalves (2011a), que uma categoria ou rotulação discreta não resolve o 
problema, haja vista que os elementos exibem características tanto de afixos 
quanto de radicais, como demonstramos com a nossa análise neste trabalho.
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1  Then all the phonetic exemplars of a word are grouped together in an exemplar 
cluster which is associated with the meanings of the word and the contexts in which it 
has been used, which themselves form an exemplar cluster. The meanings, inferences and 
aspects of the context relevant to meaning are also stored with exemplars
2  Morphological relations as diagrammed here are gradient in their strength due 
to differences in both semantic and phonetic similarity. As is well known, words related 
through derivational morphology may lose some semantic similarity to their bases. 
3  The only way inferences can become part of the meaning would be if language 
users were recording in memory the inferences in each situation, as a rich memory model 
would suggest. At the point at which certain inferences become strong in certain contexts, 
they become part of the meaning of a construction.
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4  As grammaticalization takes place a number of changes accrue to the new 
construction: phonetic reduction (as going to becomes gonna), and change in meanings 
and inferences, which expand the contexts of use of the new construction.
5  In order for these changes to become permanent, they have to be registered 
in the exemplar that is the source of the new construction right from the beginning. This 
implies that an exemplar of a construction has a memory trace to which specific phonetic, 
pragmatic and semantic properties can be tagged.
6  Segundo Ilari e Geraldi (2006, p. 88), a intensão são “os conhecimentos linguísticos 
a respeito de uma expressão que nos permitem determinar sua extensão quando a 
expressão é utilizada”. E a extensão é “o conjunto de objetos da realidade extralingüística 
a que uma expressão faz referência”. Em outras palavras, a intensão de uma palavra é o 
conjunto de propriedades definitórias de um dado item lexical e a extensão seria as outras 
características atribuídas ao item lexical em um dado contexto.
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EXPRESSIVIDADE E INTENCIONALIDADE DISCURSIVA NA 
FORMAÇÃO DE PALAVRAS

Pilar Cordeiro Guimarães Paschoal (Uerj)1

Introdução

A produtividade lexical de um falante é tão numerosa quanto é a 
necessidade proveniente da interação comunicativa. Nessa interação, 
os sujeitos comunicantes criam e recriam palavras com propósitos 
intrínsecos de agir sobre o seu interlocutor. Assim, a cada tentativa de 
tomada de turno, há necessidade de fazer o Tu destinatário mudar seu 
comportamento e ideia. Dessa maneira, é maior e mais expressiva a 
criatividade se mais perto o falante estiver de seu objetivo.

Partindo desse mesmo conceito, os textos escritos sugerem maior 
ou menor força argumentativa. Ela, no entanto, nunca se desvencilha do 
discurso, isto é, sempre está presente nos textos diversos, principalmente, 
se o caso for de textos que tenham por objetivo primeiro a argumentação. 
Sendo assim, os textos midiáticos usarão em maior grau efeitos expressivos 
a fim de seduzir o seu interlocutor com estratégias que visam à emoção e à 
adesão de um possível consumidor. Em casos de textos jornalísticos, algo 
parecido ocorre aos leitores, mas, neste caso, são ideias e opiniões que 
serão comercializadas.

É em meio a esse jogo de sedução e persuasão midiática que surgem, 
diariamente, palavras novas incorporadas ao vocabulário específico do 
jornalismo. Muitas vezes, esses elementos têm sua origem em expressões 
e usos populares. Outras vezes, são criadas pelos próprios jornalistas e 
demais escritores para suprirem uma necessidade cunhada pela interação 
e pela escrita. Isso significa que as dinâmicas sociais introduzem a demanda 
argumentativa- persuasiva e, por isso, sugerem novos itens para atender 
a essas necessidades.
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É nesse ponto que nosso trabalho está situado, na demanda gerada 
através das atuais discussões e criações neológicas em tempos de grande 
eloquência no meio virtual a respeito de debates que antes eram tabus para 
a sociedade. Por isso, selecionamos as manchetes de artigos publicados na 
revista Veja no qual surgem alguns neologismos que ainda são alvos de 
grande polêmica social.

 Neste trabalho, portanto, iniciaremos as discussões a respeito de 
como surgem os neologismos e de que forma esse assunto vem sendo 
abordado dentro da morfologia a partir dos estudos de Valente (2012), 
henriques (2011), Alves (2011), contrapondo com gramáticas de Bechara 
(2004), Cunha (1985) e Azeredo (2012). Além disso, verificamos a 
abordagem dada ao assunto em manuais didáticos do ensino médio, como 
a coleção Ser Protagonista, da editora SM (2014), e o livro proposto por 
Sarmento e Tufano (2014), intitulado Português: literatura, gramática, 
produção de texto, da editora Moderna.

Decidimos livros teóricos e manuais didáticos para verificar de que 
forma o assunto vem sendo abordado em ambos os compêndios. Além disso, 
estabelecer o quanto a teoria está distanciada da prática do ensino básico.

Na segunda parte, abordaremos a emoção produzida no discurso 
jornalístico. Para isso, basear-nos-emos nas propostas de Charaudeau 
(2010) e Plantin (2010) e suas perspectivas sobre efeito patêmico no 
discurso midiático e essa como estratégia argumentativa.

Por último, direcionaremos nossos esforções para análise do artigo 
proposto a título de exemplificação no nosso trabalho. A primeira proposta 
de análise será de apresentação de verbetes dos neologismos, consultados 
nos dicionários: houaiss, Aurélio e no Vocabulário Ortográfico da Língua 
Portuguesa (Volp). Juntamente a essa consulta, apresentaremos uma proposta 
de análise mórfica orquestrada a partir dos conceitos aqui definidos.
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Na segunda parte de nossa análise, enfocaremos nossa discussão para 
expressividade emotiva construída nos textos produzidos pelo jornalista 
reinaldo Azevedo, tendo em vista que é esse o autor cujos textos são objeto 
de estudo. Nessa análise, discutiremos a produtividade emotiva na criação 
de novos elementos lexicais, isto é, nos neologismos, além da possível 
intencionalidade subjetiva provocadora de efeito patêmico no discurso.

Finamente, na última parte do trabalho apresentaremos as conclusões 
a que chegamos sobre as nossas hipóteses formuladas antes mesmo da 
pesquisa se concretizar em: a criação de novas palavras depende não 
somente da necessidade linguística, mas também, do efeito de sentido 
que se deseja produzir no sujeito interpretante e se morfemas em geral 
são capazes de expressar sentidos diversos como os afixos. 

O fenômeno do neologismo

Os novos itens lexicais surgem por meio de um propósito interacional 
discursivo, mas sempre obedecendo a critérios extremamente formais 
impostos pelo próprio sistema linguístico. 

Dessa mesma forma, essas novas palavras (nunca antes atestadas em 
dicionários ou manuais) se incorporam basicamente de duas maneiras 
no léxico da língua: por empréstimo linguístico ou por criação. Nesse 
sentido, henriques (2013) e Bechara (2004) chamam atenção ao fato 
de os empréstimos de outras línguas também configurarem- se como 
neologismos. Esses neologismos não só ampliam o léxico, mas também, o 
revitalizam-no por meio das transferências de prefixos, preposições, ordem 
de palavras. Cláudio Cezar henriques ainda subdivide os neologismos em 
três grandes tipos: os neologismos formais ou lexicais, estrangeirismos e 
neologismos semânticos.

O falante, portanto, tem consciência da criação do novo vocábulo, 
pois ativa os morfemas, elementos esses pertencentes à cadeia fechada do 
sistema linguístico, para criar novos componentes lexicais. A partir disso, 
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para esse novo vocábulo ser incorporado ao léxico, não basta apenas sua 
criação seja atenta às normas linguísticas do sistema, mas, sobretudo, é 
necessário que haja aceitação desse item por toda a comunidade falante. É 
dessa forma, então, que um neologismo passa a atingir diversos propósitos 
além do fundamental que é apresentar um vocábulo novo onde não existia 
outrem para suprir carência comunicativa, mas também, atingir objetivos 
discursivos, estilísticos e sociais.

Valente (2012) salienta para que se tome cuidado de que o novo 
artefato lexical não ser discriminado com erro. Ou em outro caso, a nova 
criação vocabular não apresentar traço semântico distintivo único que 
permita ser um dia incorporado ao corpo léxico. Isso significa que em caso 
de ocorrência de criação vocabular inédita, mas que, no meio linguístico, 
exista outro item que supra tal necessidade ou apresente características 
semânticas aproximadas, não será, então bem aceito o vocábulo. Nesse 
caso, portanto, é provável que a comunidade falante não aceite tal 
neologismo e este seja adicionado à língua como erro.

Alguns autores, no entanto, não distinguem as diferenciações 
existentes entre as nuances diversas apresentadas por um novo vocábulo 
ou não demandam esforços para esse direcionamento. Assim, é possível 
que se difunda a crença que apenas criações esdrúxulas sem motivos 
aparentes e óbvios são novos itens lexicais. Quando, na verdade, há 
diversas formas que se pode conceituar um neologismo e que sua criação 
normalmente é baseada em itens já existentes na língua sugerem analogia 
a outros vocábulos, por vezes, menos complexos. 

Alves (2011), por sua vez, apresenta estudo conceitual a respeito do 
assunto. A autora sistematiza alguns tipos de neologia como: neologia 
fonológica, neologia sintática (derivação, composição, formação por siglas, 
composição sintagmática), neologia semântica, neologia por empréstimo, 
conversão, entre outros processos. Dentre as possibilidades atestadas 
por ela direcionaremos nossos ânimos às apresentações de neologismo 
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sintático. Esse é também o processo pelo qual se apresentam um novo 
item lexical.

Cunha (1985), por exemplo, apresenta uma sistematização clássica 
na seção que compreende a abordagem sobre formação de palavras. 
Dessa maneira, a menção à criação de novas palavras pelos processos 
formadores não é objeto de estudo do autor; entretanto, ele apresenta 
segmentação topicalizada dos processos de hibridismo, onomatopeia, 
abreviação vocabular e sigla, sem deixar claro que esses também são 
processos englobados na composição e derivação vocabular e, por vezes, 
neológicos. Acreditamos que, por não haver esclarecimentos quanto a 
isso, outros autores à sua semelhança não dão pareceres sobre o tema 
ou sistematizam os processos acima como novos processos de ampliação 
lexical na língua, como muitos atestam o fenômeno neológico.

Quanto a Azeredo (2013), não menciona em específico o fenômeno 
em seu livro atual diretamente, como fazem os autores de manuais 
didáticos. O autor se atém à formação de palavras em linhas gerais, dando 
enfoque ao processo pelo qual se deriva ou compõem os itens do léxico no 
português, mas não direciona esforços específicos a esse propósito.

Quanto aos dois manuais consultados, o de Sarmento e Tufano 
(2014) e a coleção Ser Protagonista (2014) são uníssonos em classificar 
o surgimento de novos itens lexicais como sendo um novo processo de 
formação de palavras. O livro didático da SM classifica exatamente como 
“Outros processos de renovação”, mas diferencia os estrangeirismos 
como sendo pertencentes a outra categoria distinta da anterior. Dessa 
forma, portanto, o estudante pode vir a crer que há vários processos que 
permitem formar palavras em língua portuguesa quando, na verdade, 
existem apenas dois: composição e derivação.

Outro fato curioso neste livro é que apesar de separar os empréstimos 
linguísticos da classificação de neologismos, a equipe autoral engloba 
hibridismo, transformações na internet, reduções e ampliações, palavras-
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valises na categoria de neologismos. Notemos, portanto, tal incoerência; 
já que muitas palavras oriundas do meio virtual são empréstimos 
estrangeiros. O que os autores, no entanto, entendem por transformações 
na internet são as ditas modificações fonéticas como: naum, tbm, vc etc.

No livro de Tufano e Sarmento, há breve conceituação a respeito de 
neologismos dentro da categoria “Outros processos de formação de palavras”. 
O único dado novo acrescentado aos sucintos exemplos é a conceituação 
a respeito de neologismos semânticos, mas assim como o manual anterior 
além da classificação em separado os demais fenômenos que são partícipes 
da criação neológica são destacados da categoria neologismos.

Entendemos que muitas vezes questões extras à confecção desses 
livros se sobrepujam diante da abordagem de determinado assunto, como a 
questão de espaço destinado a cada um dos temas analisados nos manuais. 
Assim, o que queremos destacar, aqui é que há uma tradição em separar a 
categoria dos neologismos como tema a parte. Acreditamos que essa seja 
também uma tentativa de ser didático, mas é justamente tal classificação 
que vem desencadeando equívocos no ensino da formação de palavras.

Com efeito, podemos dizer também que a criação de novos itens 
lexicais é comum e necessária ao propósito evolutivo da língua, pois é 
dessa maneira, que se dá a expansão do léxico. E por esse mesmo motivo 
deve ser ensinado e debatido com coerência. Assim, é possível atingir um 
dos objetivos do sistema que é contemplar a dinamicidade da língua e das 
interações humanas. 

Segundo Basílio (2013), os novos itens lexicais são acessados numa 
memória virtual existente na língua. De tal modo, não se sobrecarrega a 
memória real do falante. Nesse sentido, o léxico mental, em grande maioria, 
seria apenas acessado em ocasiões específicas, pois são residentes em 
outras classes virtualmente. Isso significa que o léxico provê estruturas para o 
aproveitamento de uma classe para a formação de uma equivalente em outra.
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Dessa maneira, os novos itens lexicais surgem por meio do acesso ao 
sistema linguístico do falante. Esse por sua vez, utiliza as formas presas 
como base a sua criação e, assim, veicular o sentido pretendido e as formas 
livres. Isso significa que boa parte das novas palavras que surgem se dão a 
partir do material já existente na língua.

A respeito desse processo de aquisição de novas palavras Gonçalves 
(2011, p. 54) tem a seguinte afirmação: “A derivação cria vocábulo 
novo, isto é, está a serviço de uma palavra nova. A flexão, ao contrário, 
representa diferentes formas de uma mesma palavra não criando, por isso, 
vocábulo novo.” Devemos, no entanto, chamar atenção ao fato que para 
atingir propósitos estilísticos, é possível que essa estabilidade na formação 
proposta por Gonçalves (2011) não seja cumprida à risca.

Para nossa perspectiva de estudo, faz-se necessário um recorte de 
enfoque de investigação. Por esse motivo, apreciaremos com maior 
profundidade a questão dos neologismos formais, chamados por Ieda 
Maria Alves de neologismos sintáticos. Além disso por esse ser recurso 
frequentemente revisitado para a construção dos múltiplos sentidos 
dados em textos midiáticos. 

henriques (2011) classifica de forma geral os neologismos por 
composição e derivação neologismos lexicais ou formais. Ele ainda afirma 
que as formações neológicas podem seguir diversos critérios, mas que 
a maneira mais comum são a inspiração em outras palavras. Assim, o 
chamado neologismo sintático para Alves (2011) se apresentará também 
como cruzamento morfológico para henriques (2011).

O cruzamento morfológico atestado pelo autor é subdividido em 
dois tipos. No primeiro tipo, a composição de novos elementos se dá 
com a união de uma base mais um afixo ou com a união de bases lexicais, 
isto é, dois radicais. Este se aproxima de outro processo parecido que 
é o epônimo, ou seja, é o resultado de um processo metonímico que 
estabelece uma relação de contiguidade para criação de novas palavras 
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a partir de nomes antropônimos. Podemos citar como exemplo atual o 
verbo criado por um participante do reality show Big Brother Brasil 11 o 
verbo “mariar”. Esse verbo foi criado para “homenagear” a participante 
Maria Melilo que constantemente não entendia as brincadeiras, ironias e 
anedotas a seu respeito.

No segundo tipo de cruzamento morfológico, há a reunião de duas 
bases lexicais, mas uma delas perde, por aglutinação, parte do elemento 
silábico. A primeira delas perde a parte final da palavra e a segunda palavra 
perde a parte inicial da palavra. Para esse temos como exemplo a palavra 
que atualmente está em pauta de discussões diversas, principalmente nos 
movimentos sociais, que é “feminicídio”. Claramente o exemplo une a 
parte inicial da palavra feminino + cídio, original de homicídio.

Efeito emotivo (patêmico) no discurso

A motivação para a produção lexicológica numa língua é diversa, como 
já dissemos, principalmente, tendo em vista as múltiplas capacidades de 
um sistema linguístico e de seu falante. As motivações, no entanto, que 
permeiam o discurso midiático e, em geral, na organização vocabular e 
na criação de novos itens surgem, em maioria das vezes, a partir de uma 
necessidade argumentativa impulsionada por outra, a persuasiva.

As criações linguísticas, portanto, são produzidas sob a influência do 
contexto sociodiscursivo. Entendemos por esse conceito o conjunto de 
crenças e valores que permeiam o ambiente de um indivíduo. Assim, ao 
mesmo tempo, a criação neológica é individual e também coletiva como o 
próprio signo linguístico.

Igualmente, da necessidade de adesão do interlocutor se dão os 
múltiplos recursos emocionais para se direcionar um determinado ponto de 
vista. Com efeito, surgem em meio aos debates, notícias e textos afins, itens 
vocabulares novos. Isso ocorre porque, naquele momento enunciativo, as 
palavras existentes no léxico não são suficientes para abarcar a emoção 
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ou efeito de sentido que se deseja suscitar no interlocutor. Somado a isso, 
reside o fato que não é necessário o sujeito comunicante esteja realmente 
emocionado, mas que pareça tal coisa.

É nessa perspectiva que, já há algum tempo, o discurso jornalístico 
vem se despindo da formalidade antes vigente nas redações. O estilo 
desses modos discursivos, em geral, tem sido voltado ao resultado causado 
no leitor idealizado. Por esse motivo, o efeito de sentido provocado por 
palavras novas será tão ou mais expressivo que as já existentes no léxico, 
pois é por meio dessa produtividade intencional que se contemplará de 
forma plena a intenção prevista. Plantin salienta seguinte observação a 
respeito dos chamados instrumentos de retórica do páthos: 

Na impossibilidade de mostrar, utilize meios cognitivo-
linguísticos. Se você não pode mostrar nem o objeto, nem 
o filme, então descreva estes objetos e estes eventos 
emocionantes; não somente descreva, mas “Amplifique 
estes dados emocionantes!”¹. Utilize uma linguagem que 
tenda exacerbar os fatos indignos, cruéis, odiosos. (2010, 
p. 66).

Podemos dizer, então, que os neologismos usados no discurso 
jornalístico cumprem o propósito na mise-en-scène comunicativa; já que 
além de minuciosamente pensadas para adequação ao sistema linguístico, 
também, provocam não apenas um efeito patêmico no sujeito destinatário, 
como também, argumentam a favor do ponto de vista do enunciador.

A argumentação é parte do ato comunicativo, pois segundo Charaudeau 
(2010) é a necessidade inerente de agir sobre o interlocutor. Assim, todo 
ato de interação comunicativa é uma tentativa de convencimento do 
Tu destinatário, é a tentativa de persuadir, seduzir esse tu. Nesse jogo 
de sedução jornalístico, os elementos linguísticos são fundamentais à 
produção de cólera, indignação, compaixão etc.

Outro elemento usado para compor a emoção no discurso jornalístico é 
parecer ao interlocutor, alvo da emoção, aquilo que o eu enunciador deseja. 
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Esta é a faceta de uma tópica da emoção, isto é, um conjunto de fatores 
socialmente partilhados por indivíduos de uma mesma comunidade. Isso 
significa que determinado fato ou acontecimento possuem interpretações 
ou efeitos provocados diferentes a partir dos conhecimentos e cultura 
partilhados, conforme atesta Charaudeau (2010, p. 28): “É pelo fato das 
emoções se manifestarem em um sujeito a propósito de algo que ele 
representa para si que elas podem ser nomeadas de intencionais.”

Notemos, então, que o efeito patêmico que se deseja influir no 
interlocutor passa pela tópica. No caso das manchetes jornalísticas que 
analisaremos, a tópica da emoção, frequentemente explorada pela mídia, 
será acompanhada também da tópica da “antipatia” Charaudeau (2010, 
p.42) nos diz que “o sujeito está ao mesmo tempo em estado de indignação e 
em comportamento de denúncia do responsável pelo sofrimento de outro”.

Além disso, as representações por serem sempre sociodiscursivas são 
também grandes representantes do pensamento do indivíduo e, por isso, 
representante de um sujeito. Assim, se o sujeito vivencia um determinado 
estado de coisa de ordem afetiva, ele tenderá a carregar consigo essa carga 
afetiva. Portanto, quando, nas suas trocas comunicativas estabelecerá 
com seu parceiro esses mesmo conceitos que consigo carregam.

Outro fator ao qual nós devemos atentar são para as seleções lexicais dos 
sujeitos enunciadores. Se não nos cabe à identificação da origem da emoção 
no individuo, devemos nos voltar, pelo menos, para a linguagem que esse 
produz; já que é este objeto de estudo linguístico. Dessa forma, é possível 
dizer que algumas palavras ou expressões podem vir a causar no destinatário 
maior ou menor grau emotivo. Isso por que não é necessariamente o que 
é dito que é passível de carga patêmica, mas sobretudo, como é construído 
o enunciado. Ainda assim, palavras como “dor”, “angústia”, “horror”, 
“indignação” são as que carregam em si o significado emotivo, mas será a 
situação social que determinará tal efeito almejado.
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Nesse mesmo sentido, há palavras que não carregam em si o efeito 
emotivo, mas conjugadas a outras transmitem a intencionalidade discursiva 
causando o efeito desejado no auditório. As palavras “vítima” e “assassino” 
mudam suas cargas patêmicas se vierem estampadas numa manchete de 
jornal e delas acrescidas crianças, idosos ou animais de estimação. Já esses 
mesmos termos são parte de brincadeira comum aos anos 80, chamado 
Vítima, Assassino e Detetive, esvaziam- se em significado, antes causador 
de comoção social.

Cabe ainda ressaltar que além de os fatores que auxiliam na estratégia 
patêmica discursiva, além das já mencionadas tópicas e situação 
sociodiscursiva, há também o sujeito comunicante ser portador de certa 
carga emotiva em seus enunciados. Ele deve, então, não apenas estar em 
estado emocional alterado, ou seja, colérico, indignado, compadecido, 
mas parecer ao seu auditório tal coisa. Quanto mais convincente for sua 
máscara social assumida no momento da enunciação, maior também será 
a adesão de seu interlocutor.

Assim, os elementos apresentados são partes fundamentais para 
adesão do interlocutor ao enunciado. Não apenas isso, eles são essenciais aos 
efeitos que se pretende causar no destinatário. Seja comoção, indignação ou 
repulsa, essas emoções são parte da encenação discursiva com propósitos 
antes de tudo persuasivos- argumentativos que seguem o caminho da 
patêmico para atingir os objetivos antes previstos pelo Eu enunciador.

Seleção lexical e emoção no discurso

Como proposta de trabalho, separamos manchetes usadas nos artigos 
de reinaldo Azevedo, jornalista da revista Veja, cujos trabalhos foram 
publicados em 31 de outubro e 2 de novembro de 2015. Esses artigos 
foram causadores de grande fervor nas redes sociais ao serem publicados, 
tanto pela temática como pelo ponto de vista do autor, além de pelas 
escolhas lexicais adotadas por ele.
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Separamos a seguir trechos identificados, não somente as palavras 
selecionadas por esse jornalista, como os neologismos, mas também o 
contexto discursivo para que, dessa maneira, possamos ilustrar melhor 
nossa visão até aqui.

O jornalista trabalha sua análise apoiado na discussão a respeito das 
manifestações do movimento feminista e a causa pró-descriminalização 
do aborto, mas nosso objetivo aqui não é discutir tal assunto, mas nos 
pautar na criação neológica e seu efeito expressivo/emotivo no discurso 
jornalístico. O jornalista usa-se da tópica da antipatia em maior grau para 
acusar seu interlocutor adversário de infringir regras sociais. 

Vejamos, então, como se dá a expressividade da formação de palavras 
em prática, apresentado pelo inflamado artigo ideológico do jornalista.

Tópica da emoção

MATéRIA DE 31 DE OUTUBRO DE 2015

MANCHETE

Que diabo de solidão 
essencial condena 
as abortistas a uma 
militância tão amarga?

LIDE

Não é preciso crer em 
Deus para defender a 
inviolabilidade da vida 
humana. Basta crer 
na particularidade do 
homem. E eu creio.

Na primeira manchete em destaque, o eu enunciador se coloca como 
arauto de um questionamento retórico a respeito da conduta de suas 
adversárias, “as abortistas”. Vejamos que o primeiro neologismo inserido, 
abortista, é intencionalmente alocado no texto para conduzir o leitor a 
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uma imagem negativa desse ícone. Além disso, ao mesmo tempo que 
conduz tal interrogação retórica, direciona a seu auditório, desejoso de 
que tenha sua adesão. No trecho em destaque, o sujeito enunciador usa 
suas escolhas lexicais para visar ao efeito emotivo- expressivo pretendido: 
a adesão total de seu leitor. Para isso, reúne em mesma pergunta seleções 
lexicais específicas, como solidão, condena, amarga; de forma que o 
neologismo usado obtenha destaque na sua visada patêmica. 

Desse modo, o enunciador cria para o tu destinatário um juízo de valor 
pré-determinado a respeito desse antagonista e imprime sua sentença a seu 
respeito: a condenação e a amargura. Nesse sentido, também, demonstra 
um jogo de perseguidor-perseguido no qual há papeis estabelecidos numa 
dimensão triangular; pois o interlocutor assume o papel de vítima do ato 
cometido pelo adversário do enunciador.

Quanto ao lide, ou subtítulo da manchete, também destacado por 
nós, apresenta num jogo de palavras, a oposição Deus versus diabo. Isso 
porque a palavra Deus inserida no lide se opõe a inserida na manchete, 
diabo. Notemos, portanto, que aqui se cria uma antítese de grandes 
dimensões entre céu x inferno e bem x mal. Assim, o enunciador cria a 
partir de elementos icônicos e costumes socialmente partilhados para 
atingir seus objetivos.

Além disso, chamamos à atenção ao fato de que se a imagem projetada 
para o enunciador é de arauto da tradição e, por consequência, nesse contexto, 
o representante do bem. Suas adversárias assumem automaticamente a 
imagem criada para elas, o ethos da representação do mal.
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Tópica da antipatia

MATéRIA DE 31 DE OUTUBRO DE 2015 àS 7:03

Manchete

Fascistas de esquerda, feminázis e feticidas 
promovem passeata; um grupo de úteros-
secos tenta me intimidas na Paulista. 
respondi!

Lide

O PT está mobilizando seus satélites de 
esquerda para a agitação política: na quinta, 
MPL; nesta sexta, feminázis; na semana que 
vem, racialistas...

Observemos, então, nesse título, que a seleção lexical coaduna em 
mesmo campo semântico as palavras fascistas, feminázis e feticidas, 
esperando que seu Tu destinatário adira a tal pensamento; já que seu 
carro-chefe vem em primeiro plano, a palavra “fascista”. É través dela que 
os neologismos seguintes são carregados de sentidos próximos aos da 
primeira, já que essa palavra, com o passar dos anos, assumiu não apenas 
o status de “adeptos ao regime fascista”, mas também, de “ditatorial”, 
“abusivos” e quiçá “assassinos”.

É dessa forma que o sujeito enunciador se posiciona diante de 
um auditório condescendente à sua fala e é esse auditório que deseja 
convencer. Ao aproximar em sentido os neologismos à palavra “fascista”, 
o eu enunciador cria um adversário por meio da antipatia social. Afinal, 
a história nos conta horrores sobre os regimes fascistas e se feminazis e 
feticidas se conjugam a tal conceito, logo são também conceitos negativos.

O lide dessa manchete se configura com a verdadeira intenção de o 
sujeito que se coloca no texto. Aqui sujeito enunciador, confunde- se com 
a imagem do sujeito comunicante, ser social que carrega seus costumes e 
histórias vividas; seus preceitos e suas crenças e, sobretudo, sua ideologia 
política. Nesse caso, o adversário assume real identidade: o Partido dos 
Trabalhadores (PT). Além disso, o neologismo feminazis surge novamente 
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no texto, fato esse que reforça a ideia de adversidade imposto a esses 
sujeitos sociais intitulados como tal.

Por fim, há a presença do neologismo mais esdrúxulo das criações de 
Azevedo: “racialista”. Acreditamos que talvez venha a significar “adepto 
às causas raciais” o que, nesse caso, assume também (como os demais 
compostos) um sentido negativo diante de um contexto linguístico no qual 
são designados esses atributos. Assim, o efeito de sentido que se deseja 
provocar é de aversão às manifestações populares, visto que para cada 
grupo articulado, o enunciador designou um neologismo que assume ares 
pejorativos diante de seu discurso patemizador.

MATéRIA DE 2 DE NOVEMBRO DE 2015 àS 21:38

Manchete
Nazistas riem lá no inferno da 
militância fanática em favor do 
aborto

Lide

Catedral da Sé é pichada por 
feminázis, Igreja emite nota de 
protesto, e militante que se diz 
feminista reclama da... vítima!!!

Na terceira manchete, não há a presença nova de nenhum neologismo. 
Destacamos, porém, a presença da palavra “nazista” que corrobora para o 
sentido do neologismo mais empregado até aqui.

O enunciador, novamente, apela para o imaginário coletivo para 
enfim conseguir atingir seu objetivo de conferir emoção ao seu discurso 
e causar esse efeito em seu interlocutor. Quando opta pela chamada 
para o título de seu artigo: “Nazistas riem lá no inferno [...]”, o sujeito que 
enuncia não apenas se coloca presente, mas, sobretudo, cria um juízo de 
valor no qual seu adversário no jogo discursivo está no mesmo nível de 
sentido que outro elemento simbólico causador de grandes mazelas para a  
história da humanidade.
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Chamamos à atenção para o jogo de oposição entre bem e mal mais 
uma vez evocado no discurso de reinaldo Azevedo. A manchete e o lide se 
opõem numa dicotomia céu x inferno, visto que, no subtítulo, aquele está 
representado por “Catedral da Sé”. A partir disso, chega-se à conclusão 
de que feminazis estão para nazistas/inferno, assim como Catedral da  
Sé está para céu.

Finalmente, podemos concluir que a imagem criada para os opositores 
do eu enunciador se dá a partir do momento que ele cria um novo item 
lexical. É a partir dessa criação que o discurso se orienta e assume 
carga patêmica para engendrar a argumentação. Ao tecer seu discurso, 
o enunciador se põe como alguém ofendido por um perseguidor e 
transgressor do contrato de comunicação estabelecido nas tramas sociais.

Assim, a partir disso, o perseguido enunciador se torna perseguidor do 
que antes era seu algoz e, portanto, desejará atingir aquilo que é mais útil 
na argumentação patêmica, a imagem. Dessa maneira, cria um ambiente 
de desconstrução e construção, isto é, descontrói a imagem de militante 
pacífico e de causas favoráveis à toda sociedade, como a militância 
feminista e reconstrói outra imagem, a imagem de radicais, destruidoras 
de costumes e desrespeitosas da santidade, das instituições; por isso um 
inimigo a ser combatido.

Considerações finais

Neste trabalho, propomo-nos a discutir a produtividade neológica 
e sua possível motivação. Para isso, abordamos pensamentos diversos a 
respeito do assunto como as de André Valente, Claudio Cezar henriques, 
Ieda Maria Alves. Usamos também como suporte as pesquisas de Carlos 
Alexandre Gonçalves e Margarida Basílio, pois ambos são especialistas no 
que tange os conceitos sobre a formação de palavras. 

Abordamos, também, as possíveis situações de produtividade 
neológica, bem como algumas classificações a esse respeito. Adotamos, 
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no entanto, a perspectiva de henriques (2011) quanto à classificação para 
os neologismos encontrados. Isso porque sua teoria se enquadra melhor 
à nossa proposta. A união, pois, de radicais, tomando a primeira parte do 
elemento lexical e a segunda do segundo elemento lexical são as formas 
atuais e mais comuns de criação neológica. Elas são tão frequentes porque 
o processo de composição é mais simples quando os propósitos são 
intencionais discursivos.

Na segunda seção, a criação e ampliação lexical foram debatidas 
e concluímos que elas estão sob julgo das intenções da enunciação e 
apoiadas nos objetivos do sujeito. Assim a interação comunicativa pode 
produzir novos itens lexicais e demonstrar não apenas a intencionalidade 
do falante, mas também, aspectos da subjetividade do enunciador. Esses 
aspectos podem, muitas vezes, ser representados pelo conhecimento de 
mudo e costumes partilhados socialmente.

Outra questão que deve ser destacada ao cabo deste trabalho é a 
formação de novas palavras, sendo elas neológicas ou não. Ao se disporem 
em um texto, principalmente em textos escritos, pertencerão ao mesmo 
campo semântico ou ao mesmo objetivo discursivo. Isso significa que os 
itens lexicais não pertencentes ao mesmo campo semântico – como são 
“cadeira”, “sofá”, “poltrona” – possuirão necessariamente um objetivo 
comum; portanto, aproximação semântica é determinada pelo contexto, 
como nos exemplos: feminazis, feticidas, racialistas e abortistas. Esses 
compostos, nas suas formações, antes pertencentes à outra realidade, 
agora são pertencentes ao campo de ditadura, nazismo e inferno.

Finalmente, devemos dizer que as escolhas nas diversas formas 
discursivas serão sempre intencionais, então não fugirão a essa regra a 
criação de novos compostos lexicais.
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VARIAÇÃO DE CONCORDÂNCIA VERBAL: UMA ANÁLISE NA 
PRODUÇÃO DE ALUNOS DE ESCOLAS DO RIO DE JANEIRO

Queila de Castro Martins Memoria (Uerj)

Introdução 

Certa manhã, escutei a frase “A escola ensina o certo, os alunos é que 
não aprendem”. Diante disso, meus pensamentos vaguearam e fiquei a 
pensar sobre diversos aspectos linguísticos e sob a perspectiva variacionista 
da língua. Depois de ter estudado o processamento de concordância verbal 
sob a perspectiva da Psicolinguística em meu curso de mestrado, passei a 
pensar no fator mudança linguística, no que seria o conceito de certo, no 
que é considerado padrão, ou no que é prestigiado pela sociedade segundo 
aquilo que conseguimos expressar linguisticamente. A partir disso, percebi 
que muito ainda há para ser investigado e bastantes temas sobre a produção 
da concordância verbal podem e devem ser veiculados e apresentados à 
sociedade não como certos ou errados, mas para serem colocados à mesa, 
discutidos e levantados como assuntos em questão, e um deles é que a 
língua muda, ou seja, a variação existe e precisamos desprender-nos de 
ideias preconcebidas para a compreendermos como um sistema sempre 
disposto a evoluir (no sentido de mudança) diante de diferentes situações 
discursivas, falantes e fatores externos e internos à língua.

A partir desta reflexão, emanou o tema que desejamos pesquisar: a 
variação linguística da concordância verbal. Neste artigo, apresentamos 
nossa proposta de trabalho e alguns aspectos a serem mensurados acerca 
de variação. O tema de nossa pesquisa, então, é a variação linguística, o 
processo em que duas formas podem aparecer em um mesmo contexto 
discursivo. Abordaremos, assim, as noções de variedade (fala característica 
de determinado grupo), variável (o lugar na gramática em que acontece a 
variação) e variante (as formas que disputam seu lugar em uma variável). 
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Desta maneira, pretendemos pesquisar se a exposição de alunos de escolas 
públicas e privadas de diferentes bairros do rio de Janeiro à variedade culta 
de concordância verbal da língua portuguesa na escola durante um ano 
letivo pode gerar e como geraria influências e interferências na produção 
oral de concordância verbal deles. O objetivo, então, é estabelecer 
variantes padrão e não padrão de concordância verbal na produção 
oral de alunos de escolas públicas e privadas de diferentes bairros do 
Rio de Janeiro, demonstrando quais são as variantes predominantes ao 
início de um ano letivo, e se estas sofreriam mudança depois de um ano 
expostos à variante culta na comunidade escolar. 

Para isso: (1) Estabeleceremos um quadro de como as variantes padrão 
e não padrão de concordância verbal se apresentavam quantitativamente 
ao início do ano letivo de alunos de escolas públicas e privadas de diferentes 
bairros do rio de Janeiro; as variantes utilizadas pelos professores 
também serão analisadas, visto que, futuramente, o papel do professor 
poderá ser tido como uma variável na produção do alunado; (2) Sua 
modificação durante o ano e o resultado final ao término do período, ou 
seja, averiguaremos se houve mudança, variação na produção oral desses 
falantes, durante o processo e ao final dele.

Desejamos, ainda, investigar como fatores linguísticos e extralinguísticos 
(variáveis independentes) funcionam como condicionadores nestas 
escolas (públicas e privadas) e regiões (zona sul, zona norte, zona oeste, 
baixada fluminense). Ao fim, tentaremos demarcar um mapa de variantes 
de concordância verbal nas devidas escolas e regiões, visando observar 
semelhanças e disparidades entre as escolas analisadas, mostrando 
como condicionadores linguísticos e extralinguísticos podem interferir 
na produção linguística e em sua variação, não sendo esta variação fruto 
de incapacidade do falante, mas de forças atuantes sobre a língua. Desta 
forma, proporíamos que tanto variante padrão como não padrão de 
concordância verbal fossem analisadas nas escolas sendo sistematizadas 
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e adequadas a diferentes situações comunicativas. Nossa proposta de 
trabalho objetiva desenvolver um trabalho que envolva pesquisa, ensino 
e extensão. Isso faz-se necessário visto que muito do que tem sido 
pesquisado na universidade tem sido deixado desvinculado à necessidade 
da comunidade e da sociedade. Muito do que tem sido descoberto, 
investigado, discutido e levantado no mundo acadêmico precisa ser 
levado para fora dos muros das instituições e ser colocado em sala de 
aula e disponível às pessoas, para que ocorra o que tanto se deseja com a 
formação de cidadãos competentes, compromissados e dispostos a trazer 
benefícios à sociedade.

A Linguística e a Sociolinguística

Segundo Saussure:

a matéria da Linguística é constituída incialmente por 
todas as manifestações da linguagem humana, quer 
se trate de povos selvagens ou de nações civilizadas, 
de épocas arcaicas, clássicas ou de decadência, 
considerando-se em cada período não só a linguagem 
correta e a “bela linguagem”, mas todas as formas de 
expressão. (2006, p. 13).

Ainda segundo Saussure, a língua é o objeto de estudo da Linguística, 
e esta faz parte da relação entre os homens. Não se pode deixar de 
mencionar que as relações da língua também ocorrem com instituições 
como Igreja, escola, grupos sociais, classes, fatores geográficos, de gênero, 
entre outros. Sendo assim, admite-se que a língua mantém relações com 
elementos internos (sistema) e externos (fora dela) no decurso de sua 
utilização pelos falantes e em seu processo de transformação.

Dentre os vários campos e linhas de pesquisa que estudam a língua, 
encontramos a Sociolinguística. Esta é uma área que estuda a relação que 
existe entre a língua e a sociedade em que estamos inseridos. Pode-se 
considerar, diante sua representatividade, Mikhail Bakhtin (1895-1975) e 
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William Labov (1927-) como autores fundantes da sociolinguística russa e 
americana, visto que, embora apresentem histórias e percursos diferentes, 
os dois demonstram grande interesse pelo estudo da linguagem como 
fenômeno social, heterogêneo e plural. Seguindo passos diferentes, 
Bakhtin investiga a língua sob um enfoque materialista, histórico e 
dialético, já Labov estuda a língua como um fato social e vê o sujeito dela 
tanto como consciente como inconsciente dos fenômenos sociais. 

A Sociolinguística Variacionista

Para estudar a Sociolinguística, é preciso compreendermos que a 
língua pode sofrer mudança e variação, e que a realidade dos falantes que 
a utilizam pode influenciá-la. Assim, poderíamos dizer que grupos sociais 
diferentes, por exemplo, apresentam marcas em seu falar influenciados 
por sua origem, idade, escolaridade, sexo, gênero, entre outros fatores. Os 
falantes, então, falam de maneiras diferentes. É importante deixar claro 
que a Sociolinguística não é a área que estuda a relação entre língua e 
sociedade, mas uma área que estuda, ou seja, muitas outras vertentes 
também se ocupam em pesquisar a relação entre língua e sociedade. 
Outro ponto fundamental é compreender que, dentro da Sociolinguística, 
muitas pesquisas podem ser desenvolvidas. Em nosso estudo, estamos 
envolvidos com a Sociolinguística Variacionista.

A Sociolinguística Variacionista também recebe os nomes de 
Sociolinguística Laboviana (pois o linguista William Labov, americano, é seu 
principal expoente), Sociolinguística Quantitativa (pois os pesquisadores 
lidam com grande quantidade de dados da língua e realizam, geralmente, 
uma análise estática) e Teoria da Variação e Mudança Linguística (pois seu 
principal objetivo é a variação e a mudança na língua). 

Assim, dentro desta perspectiva, encontramos os termos variedade 
(fala característica de um dado grupo), variação (processo pelo qual duas 
formas podem ocorrer no mesmo contexto com o mesmo valor referencial/
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representacional, isto é, com o mesmo significado), variável (o lugar na 
gramática em que se localiza a variação) e variante (as formas individuais 
que “disputam” pela expressão da variável). Vemos ainda que, ao se falar 
de língua, todos os fenômenos que ocorrem apresentam uma explicação, 
que pode ser encontrada dentro ou fora da língua, desta forma, veremos 
que há forças que atuam na língua e que a influenciam constantemente.

Pensando sobre a variação linguística, podemos questionar-nos se 
esta acontece de forma aleatória ou se existe algo que interfira e influencie 
no modo de produção da linguagem de dado grupo de falantes ou de 
certo indivíduo. Sabemos que a variação não é aleatória, pois há regras 
que a regem, assim, mesmo que a fala seja diferente, os falantes podem 
compreender-se no processo comunicativo. E outro fator fundamental é 
que há sim forças, condicionadores, de dentro e de fora da própria língua 
que interferem na produção linguística.

Esses condicionadores orientam as escolhas que faremos, como 
falantes, ao usar as variantes em um dado contexto comunicativo. Os 
condicionadores podem ser internos ou externos à língua. Assim, fatores 
internos são aqueles condicionadores linguísticos, ou seja, como a 
escolha de determinado léxico em uma frase, a ordenação sintática de 
uma oração entre outros. Já os condicionadores eternos são os chamados 
extralinguísticos, como os de natureza social: sexo/gênero, idade, grau de 
escolaridade. Segundo Coelho et al: 

Os condicionares linguísticos e extralinguísticos [...], 
são também chamados de variáveis independentes (ou 
grupos de fatores), enquanto a variável propriamente 
dita (ou seja, aquela que corresponde ao lugar da 
gramática em que ocorre a variação, [...] pode ser tratada 
por variável dependente. (2009, p. 20).

Em entrevista à Universidade de Pensilvânia, ao ser questionado 
acerca do objeto da Sociolinguística e do futuro deste estudo, Labov 
diz-nos que: “É a língua, o instrumento que as pessoas usam para se 
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comunicar com os outros na vida cotidiana. Esse é o objeto que é o alvo 
do trabalho em Variação Linguística. [...] Os estudos da linguagem usada 
no dia a dia provaram ser bastante úteis para alcançar esses objetivos”. 
(LABOV, 2007, p. 2-3). 

Labov acrescenta ainda que: 

A Linguística não é uma ciência previsível, e eu prefiro 
deixar o futuro acontecer em seu devido tempo. O que 
irá determinar o futuro serão os resultados dos estudos 
em variação linguística, se eles provarem ser uma rota 
positiva e cumulativa para responder nossas questões 
fundamentais sobre a natureza da linguagem e das 
pessoas que a utilizam. (LABOV, 2007, p. 2-3).

Variação linguística e concordância verbal

Muitas pesquisas têm se voltado para estudar a variação linguística na 
produção da concordância verbal. Fatores linguísticos e extralinguísticos 
têm se apresentado como condicionadores da presença ou ausência de 
marca formal de plural no verbo. Segundo a Sociolinguística Variacionista, 
a língua varia conforme o contexto em que é usada e sofre influências não 
só internamente ao seu sistema, mas também de fatores externos a ela.

Ao elencar análises de aspectos da concordância de número do 
português do Brasil, Scherre (1994) verificou que a variação na produção 
da concordância verbal no português falado do Brasil está internalizada, 
definitivamente, na mente de seus falantes. Para ela, trata-se de uma 
variação inerente, estruturada em função de aspectos linguísticos e sociais.

Scherre e Naro (1998) pesquisaram acerca da concordância de 
número no português falado do Brasil. Eles evidenciaram que o português 
vernacular do Brasil apresenta variação sistemática nos processos de 
concordância verbal e apresenta variantes explícitas e variantes zero de 
plural em elementos verbais e nominais (Ex.: ...eles ganham/eles ganha). 
Para os autores, “os processos variáveis de concordância de número 
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do português vernacular do Brasil evidenciam um sistema perfeito, 
correlacionado a variáveis linguísticas e sociais” (SChErrE; NArO, 1998, 
p. 1). Para tanto, Scherre e Naro discutiram resultados de concordância 
focalizando duas variáveis linguísticas, saliência fônica e posição, e também 
averiguaram dados com base nos anos de escolarização dos falantes. Em 
um segundo momento, focalizaram a influência de três variáveis sociais 
convencionais: anos de escolarização, sexo e faixa etária. E, em um 
terceiro momento, apresentaram considerações acerca da variação da 
concordância de número na escrita padrão. Depois das análises realizadas, 
Scherre e Naro, concluíram que:

verifica-se que a variação na concordância no português 
falado do Brasil está definitivamente internalizada na 
mente de seus falantes. Neste momento da língua, trata-
se de uma variação inerente, altamente estruturada em 
função de aspectos linguísticos e sociais. Pelos resultados 
obtidos, evidencia-se que existe um sistema gerenciando 
a variação na concordância de número no português 
do Brasil, sendo, portanto, possível se prever em que 
estruturas linguísticas e em que situações sociais os 
falantes são mais propensos a colocar ou não todas as 
marcas formais de plural nos elementos flexionáveis das 
diversas construções. (SChErrE; NArO, 1998, p. 13).

Monte (2007), estudou a concordância verbal de terceira pessoa do plural 
no português brasileiro, evidenciando que há duas variantes: a presença ou a 
ausência de marca formal de plural no verbo. Monte adotou os pressupostos 
da Teoria Variacionista e averiguou dados de uma comunidade periférica 
da cidade de São Carlos, São Paulo. Os resultados obtidos demonstraram 
a predominância da não-concordância, evidenciando que estava diante 
de um caso de variação linguística. Dentre os fatores linguísticos atuantes, 
foram destacados a saliência fônica, o paralelismo formal e a presença ou 
ausência do pronome “que” relativo. Entre os fatores sociais, a escolaridade 
mostrou-se a variável mais relevante.
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Ao observar as variáveis linguísticas posição do sujeito em relação ao 
verbo e elementos intervenientes da relação entre sujeito e verbo, e as 
variáveis extralinguísticas escolaridade e localidade em suas pesquisas de 
produção da concordância verbal, Santos (2011) concluiu que tanto variáveis 
internas à língua e externas ao sistema comprovam que a abordagem 
normativa da língua está longe de dar conta da heterogeneidade linguística 
que existe a partir de regras que apenas evidenciam a forma padrão de 
uso como correta. Assim, para ela, “a variação entre ausência e presença 
de marcas de CV constitui um processo passível de sistematização ao ser 
correlacionado com variáveis linguísticas e extralinguísticas”. 

Ao estudar concordância verbal, variação e ensino, Santos elaborou 
um trabalho sobre a variação de concordância verbal, baseando-se nos 
pressupostos da Sociolinguística Variacionista, de Labov (2008), e percebeu 
que tal variação é governada sistematicamente por fatores linguísticos e 
extralinguísticos. Santos também observou que a relevância da escola 
para o uso da variação é fundamental. Para Santos:

O ensino escolar brasileiro é pautado de acordo com as 
prescrições da GN e, assim, estigmatiza as demais formas 
da língua, assumindo-se como formas incorretas e “feias”, 
que devem ser veementemente evitadas. Algumas GNs 
até reconhecem a variedade linguística, porém, ela é vista 
como um empecilho para a aprendizagem das regras da 
norma padrão. (SANTOS, 2007, p. 263).

Ainda segundo Santos (2007), o ensino escolar brasileiro não trabalha 
a variação linguística em sala de aula. A língua apresenta dinamismo 
próprio, apresentando, assim, diferentes formas de produção linguística, 
mas semanticamente equivalentes. Essas formas diferentes, no entanto, 
são tidas como “desvios” da língua. De acordo, então, com a perspectiva 
sociolinguística, o preconceito linguístico deve ser combatido. “Todas as 
formas linguísticas devem ser respeitadas, uma vez que essas construções 
são permitidas pela língua” (SANTOS, 2007, p. 264). 
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Pesquisa, ensino e extensão

Propomos um trabalho que relacione pesquisa, ensino e extensão. 
Para tanto, temos estudado sobre o princípio de indissociabilidade na pós-
graduação, assim, desejamos realizar uma pesquisa que vise contribuir à 
sociedade, levando às pessoas aquilo que têm sido estudado e investigado 
dentro dos muros da universidade. Segundo Moita e Andrade (2009), o 
princípio da indissociabilidade pesquisa, ensino e extensão constitui o 
eixo fundamental da universidade brasileira. O artigo 207 da Constituição 
Brasileira de 1988 defende que as universidades devam obedecer a este 
princípio. O que pretendemos, em nosso trabalho é realizar a relação entre 
pesquisa, ensino e extensão, fazendo valer o princípio da indissociabilidade, 
de forma que consigamos alinhar nossa pesquisa com a prática e levar os 
conhecimentos obtidos e investigados à sociedade. Como pretendemos 
mesclar isso em nosso trabalho? Na pesquisa, realizando o trabalho em 
si a partir de estudo teórico, arrecadação de dados, análise destes; o 
ensino, com oficinas sobre variação linguística e preconceito linguístico; e, 
extensão, desenvolvendo uma cartilha que demarque o tipo de variação 
de concordância verbal encontrado na análise de dados, as conclusões 
chegadas na pesquisa e como podemos enfrentar o preconceito linguístico 
ao compreender a variação linguística atuante em nosso dia a dia.

Muito a fazer e a aprender sobre variação linguística

Diante da coexistência de variantes, ou seja, em caso de variação 
linguística, as variantes recebem diferentes valores pela sociedade. 
Costuma-se prestigiar-se as variantes padrão, aquelas que pertencem 
à norma culta da língua; enquanto as variantes não padrão são 
estigmatizadas. Nossa proposta de trabalho visa estabelecer variantes 
padrão e não padrão de concordância verbal na produção oral de alunos 
de escolas públicas e privadas de diferentes bairros do rio de Janeiro, 
demonstrando quais são as variantes predominantes ao início de um 
ano letivo, e se estas sofreriam mudança depois de um ano expostos 
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à variante culta na comunidade escolar. Segundo Marta Scherre, em 
entrevista a Abraçado (2008, p. 13): “O uso mais frequente de construções 
sem concordância leva a observações do tipo: fulano é burro, fulano não 
sabe falar português, fulano é preguiçoso, fulano empobrece a língua 
portuguesa, fulano fala errado e acaba com a língua portuguesa”. Assim, 
dentro de nossa perspectiva de trabalhar com pesquisa, ensino e extensão, 
desenvolvemos as seguintes perguntas e hipóteses relacionadas ao uso 
padrão e não padrão de concordância verbal.

Pesquisa

Pergunta 

- A exposição de alunos de escolas públicas e privadas de diferentes 
bairros do rio de Janeiro à variedade culta da concordância verbal da 
Língua Portuguesa na escola durante um ano letivo pode influenciar e 
interferir em sua produção oral? Se pode, como e o quanto isso ocorre?

hipóteses

- Os alunos de escolas públicas e privadas de diferentes bairros do 
rio de Janeiro apresentam ao início do ano letivo variantes não padrão 
e padrão de concordância verbal em sua produção oral. Essas variantes 
apresentam sistematização e são influenciadas por forças condicionadoras 
(variáveis independentes – linguísticas e extralinguísticas). Isso demonstra 
a coexistência de variantes no discurso desses alunos de diferentes escolas 
e regiões.

- As variantes não padrão de concordância verbal apresentadas pelos 
alunos podem ou não sofrer influência, ou seja, os alunos podem passar a 
produzir a variante padrão de concordância verbal após um ano letivo de 
aula, ou, as variantes não padrão podem manter-se. Isso pode demonstrar 
que houve influência devido à exposição à variante culta de concordância 
verbal durante um ano letivo ou, caso não haja mudança, a variante não 
padrão continua sob influência de variáveis independentes e/ou apresenta 
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sistematização. A variação linguística ou sua não ocorrência pode demonstrar 
ou não a coexistência de variantes no discurso desses alunos.

Ensino

Pergunta 

- Como o desenvolvimento de oficinas que apresentem a 
sistematização da variação linguística entre as variantes padrão e não 
padrão da concordância verbal e a influência de variáveis independentes 
(condicionadores) podem elucidar o assunto de preconceito linguístico na 
escola?

hipótese

- A coexistência de variantes padrão e não padrão de concordância 
verbal na produção oral de alunos de escolas públicas e privadas de 
diferentes bairros do rio de Janeiro podem demonstrar que há regras 
que atuam sobre as diferentes variantes e que condicionadores agem 
na escolha das variantes no contexto da variação. Com isso, o conceito 
de preconceito linguístico deve ser deixado de lado, visto que, não seja 
incapacidade do falante ao escolher diferentes formas de uso, mas sim, há 
um condicionamento atuando sobre as variáveis independentes e existe 
sistematização nas formas consideradas como “erro” pela gramática 
normativa de língua.

Extensão

Pergunta 

- De que maneira o mapeamento de variantes padrão e não padrão 
na produção oral da concordância verbal desses alunos e a possível 
interferência da exposição à norma culta durante um ano pode discutir 
preconceito linguístico e levar às escolas um aprimoramento em seu 
ensino, considerando a coexistência de demais variedades de língua?
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hipóteses

- O conhecimento da sistematização e da influência de variáveis 
independentes na produção da concordância verbal por alunos de 
escolas públicas e privadas de diferentes bairros do rio de Janeiro podem 
aprimorar a prática educativa de professores, visto que compreenderão 
como se dá o processo de variação linguística, despidos de preconceito 
linguístico preconcebido socialmente.

- Um material em forma de cartilha entregue à sociedade poderá 
suscitar a busca pelo conhecimento de variação linguística e de preconceito 
linguístico e elucidar sobre o aspecto dinâmico da língua. Levando as escolas 
a apresentarem aos alunos diferentes variantes e a forma adequada de 
usar-se cada uma delas em diferentes contextos discursivos.

Corpus de análise de nosso trabalho

Segundo Labov, “Os estudos da linguagem usada no dia a dia provaram 
ser bastante úteis para alcançar [...] objetivos” (LABOV, 2007, p. 2). E, ainda, 
segundo Marta Scherre, em entrevista a Abraçado, “o preconceito linguístico 
tem a ver, essencialmente, com a língua falada” (SChErrE, 2008, p. 12). 

Sendo assim, como desejamos abordar a variação linguística e 
desmitificar o preconceito linguístico preconcebido socialmente, nosso 
corpus será constituído de material oral, produzido com docentes e 
discentes do 9o ano de ensino fundamental (consideramos o final de um 
ciclo educativo) de oito escolas do rio de Janeiro (duas escolas da zona 
sul, uma privada e outra pública; e, da mesma forma, duas na zona norte, 
duas da zona oeste e duas da baixada fluminense). De cada escola, serão 
ouvidos quatro professores (sendo de Língua Portuguesa, história ou 
Geografia, Matemática e Ciências) e vinte alunos de cada escola (podendo 
fazer parte de turmas diferentes, contanto que tenham aula com os 
mesmos professores). Serão analisados vinte alunos de cada escola pois, 
caso haja desistência de alunos ou mudança de escola durante o ano, 
ainda manteremos um número estatisticamente válido para a pesquisa de 
pelo menos quinze a dezoito alunos de cada escola.
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As gravações com professores e alunos serão realizadas três vezes ao 
ano letivo: ao início dele (por volta de fevereiro/março), ao meado (junho/
julho) e ao término (outubro/novembro). Assim, teremos condições de 
transcrever e analisar as variantes padrão e não padrão de concordância 
verbal durante todo o ano: como se apresentam ao início do ano, se houve 
modificação ao meio do ano e o resultado final ao término do ano letivo. 
Optamos por analisar também os registros de dados de professores para 
observarmos se marcas de produção padrão e não padrão de concordância 
verbal produzidas por eles podem ser tidas como variável na produção dos 
alunos. O material a ser analisado de professores e alunos serão

• Professores do 9o ano de ensino fundamental:

• Entrevistas direcionadas: perguntas para averiguação de 
variáveis extralinguísticas (nome, gênero, sexo, idade, formação, 
raça, endereço particular, quantidade de horas semanais 
trabalhadas, entre outras).

• Atividades de concordância verbal direcionadas: apresentação 
de variáveis que permitam ao falante a escolha entre variantes, 
para averiguação do uso de forma padrão e não padrão de 
concordância verbal. As frases serão apresentadas com espaços 
a serem preenchidos e, entre parêntesis, o verbo a ser usado 
para completar a frase em sua forma infinitivo (Ex.: As meninas 
___________ (ir) à aula/ Os sapos do lago ____________ 
(pular) no brejo etc.). As frases de concordância verbal 
apresentarão variação sintagmática, para observarmos 
diferentes variáveis na produção desta concordância verbal 
(desde orações consideradas mais simples às mais complexas 
sintaticamente).

• Aulas livres: gravação e transcrição de aulas de temas livres 
durante o primeiro mês de aula, meado do ano e ao final do ano 
com professores de Língua Portuguesa, história ou Geografia, 
Matemática e Ciências.
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• Alunos do 9o ano de ensino fundamental:

• Entrevistas direcionadas: perguntas para averiguação de 
variáveis extralinguísticas (nome, gênero, sexo, idade, formação, 
raça, endereço particular, quantidade de horas semanais de 
estudo, com quem mora, se tem irmãos, entre outras).

• Atividades de concordância verbal direcionadas: apresentação 
de variáveis que permitam ao falante a escolha entre variantes, 
para averiguação do uso de forma padrão e não padrão de 
concordância verbal. As frases serão apresentadas com espaços 
a serem preenchidos e, entre parêntesis, o verbo a ser usado 
para completar a frase em sua forma infinitivo (Ex.: As meninas 
___________ (ir) à aula/ Os sapos do lago ____________ 
(pular) no brejo etc.). As frases de concordância verbal 
apresentarão variação sintagmática, para observarmos 
diferentes variáveis na produção desta concordância verbal 
(desde orações consideradas mais simples às mais complexas 
sintaticamente).

• Narrações direcionadas a partir de imagens: serão apresentadas 
imagens que sugestionem a formação de concordância verbal 
para análise (serão usadas imagens de história de conhecimento 
popular para facilitar a narrativa). Cada aluno terá em média 
dois a três minutos para narração direcionada (Ex.: Os três 
porquinhos).

Os dados de análise serão transcritos durante o ano, e uso das 
variantes padrão e não padrão de concordância verbal, quantificado; o 
cruzamento acontecerá ao final do ano letivo. A análise do material será 
realizada de acordo com variáveis linguísticas e extralinguísticas, em que 
observaremos como fatores internos à língua (ex.: tipo de sujeito, disposição 
de elementos na oração, elementos intercalados entre núcleo do sujeito 
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e verbo, entre outros) podem influenciar a escolha de diferentes variantes 
e fatores externos (ex.: idade, sexo, formação, entre outros) a ela. Após 
as devidas análises, realizaremos os cruzamentos entre os dados obtidos 
dos professores e dos alunos, são eles a priori (durante o andamento da 
pesquisa, outros fatores podem ser encontrados e levantados para um 
possível cruzamento de dados):

• Cruzamento entre as oito escolas – Geral (Pr = 
privada; PB = pública e regiões): Pr Zona Sul X Pr 
Zona Norte X Pr Zona Oeste X Pr Baixada Fluminense 
X PB Zona Sul X PB Zona Norte X PB Zona Oeste X PB 
Baixada Fluminense;

• Cruzamento entre escolas privadas e públicas – 
Tipo de rede: Pr X PB;

• Cruzamento entre as zonas e regiões – região: 
Zona Sul X Zona Norte X Zona Oeste X Baixada 
Fluminense;

• Cruzamento entre escolas privadas e públicas de 
cada região – Tipo de rede e região: Pr Zona Sul X PB 
Zona Sul / Pr Zona Norte X PB Zona Norte / Pr Zona 
Oeste X PB Zona Oeste / Pr Baixada Fluminense X PB 
Baixada Fluminense.

Os cruzamentos mostrarão e permitirão: (1) obter um quadro de como 
as variantes padrão e não padrão de concordância verbal apresentavam-
se ao início do ano e durante este; (2) investigar como fatores internos 
e externos à língua (variáveis independentes) funcionam como 
condicionadores nestas escolas e regiões; (3) demarcação de um mapa de 
variantes nas devidas escolas e regiões, visando observar semelhanças e 
disparidades entre as escolas analisadas, mostrando como condicionadores 
podem interferir na produção linguística e em sua variação, não sendo 
esta variação fruto de incapacidade do falante, mas de fatores externos e/
ou internos à própria língua. 
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Considerações finais

A língua está em constante mudança. E, ao despir-se de ideias 
preconcebidas de um sistema de estrutura pronta, podemos assumir que esta 
mudança ocorre constantemente e incessantemente a nosso redor. Mudar 
é inerente ao ser humano; logo, isso não seria diferente com um sistema 
utilizado a todo tempo por ele. Outro fator que deve ser observado ao falar 
em língua é a interferência ou influência que esta experimenta diante da 
realidade de seus falantes. As pessoas utilizam a língua, e esta modifica-se 
diante de diversos fatores, externos ou internos ao próprio sistema linguístico. 

A Sociolinguística visa estudar e compreender a língua dentro de seu 
aspecto social, pesquisando como, se e por que fatores sociais influenciam 
na produção linguística dos falantes. Dentro dessa perspectiva, nossa 
proposta de pesquisa baseia-se, em especial, na Sociolinguística 
Variacionista. Esta tem como seu principal expoente William Labov, 
lida com grande quantidade de dados de usos da língua e preocupa-se 
primariamente com a variação e a mudança na língua. 

Sob esta perspectiva, apresentamos, neste artigo, nossa proposta de 
trabalho, em que desejamos pesquisar possíveis influências e interferências 
na produção de concordância verbal oral de alunos de escolas públicas 
e privadas de diferentes bairros do rio de Janeiro expostos à variedade 
culta da língua portuguesa na escola durante um ano letivo. Para tanto, 
faremos uso das teorias e dos estudos que vêm sendo desenvolvidos a 
partir da Sociolinguística Variacionista, buscando perceber se há e como 
ocorrem influências e interferências na produção linguística de um certo 
grupo de falantes do rio de Janeiro. Diante disso, visaremos estabelecer 
se fatores externos ou internos à própria língua poderiam, e caso possam, 
como interfeririam na produção desses falantes.

Dentro de uma abordagem social de educação, pretendemos 
relacionar pesquisa, ensino e extensão em nosso trabalho. De forma que, 
ao final da tese, possamos ter:
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1. Pesquisa: investigando aspectos de variação 
linguística de concordância verbal em produção de 
determinado grupo de falantes do rio de Janeiro sob a 
teria sociolinguística e, especialmente, Sociolinguística 
Variacionista;

2. Ensino: tenhamos desenvolvido um trabalho prático 
com professores e alunos envolvidos no processo 
educacional das escolas escolhidas para pesquisa, com 
oficinas que abordem variação linguística;

3. Extensão: desenvolvamos uma cartilha que explicite à 
comunidade escolar e fora dela o que foi estudado nesta 
tese, veiculando à sociedade uma visão teórica sobre 
variação e sua aplicação no dia a dia do falante.

Com isso, pretendemos contribuir para reflexão e diálogo com os 
colegas sobre meios e efeitos no ensino de língua portuguesa, considerando 
suas atenuantes: variação linguística e preconceito linguístico. Desta 
maneira, desejamos apresentarmo-nos como pesquisadores atuantes no 
cenário social.



sumário

535Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

REFERÊNCIAS
ABrAÇADO, Jussara. Entrevista: Maria Marta Pereira Scherre. cadernos de 
letras da UFF, n. 36, p. 11-26, 1. sem. 2008.

COELhO, Izete Lehmkuhl et al. Para conhecer sociolinguística. São Paulo: 
Contexto, 2015.

LABOV, William. Sociolinguística – uma entrevista com William Labov. Tradução 
de Gabriel de Ávila Othero. ReVel, v. 5, n. 9, p. 1-3, ago. 2007.

MACIEL, Alderlândia; MAZZILLI, Sueli. Indissociabilidade entre ensino, pesquisa 
e extensão: percursos de um princípio constitucional. Disponível em: <http://
flacso.redelivre.org.br/files/2012/07/399.pdf>. 

MOITA, Filomena; ANDrADE, Fernando. Ensino-pesquisa-extensão: um exercício 
de indissociabilidade na pós-graduação. Revista Brasileira de Educação, v. 14, n. 
41, p. 269-280, maio/ago. 2009.

MONTE, Alexandre. Concordância verbal e variação: uma fotografia 
sociolinguística da cidade de São Carlos. 2007. 120 f. Dissertação (Mestrado 
em Letras)–Faculdade de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista, São 
Paulo, 2007.

SANTOS, renata. Concordância verbal e suas variáveis. interdisciplinar, ano VI, 
v. 14, p. 101-110, jul./dez. 2011.

______. Concordância verbal, variação e ensino. leitura, Maceió, n. 47, p. 255-
267, jan./jun. 2011.

SAUSSUrE, Ferdinand de. Curso de linguística geral. Organizado por Charles 
Bally e Albert Sechehaye, com a colaboração de Albert riedlinger. São Paulo: 
Cultrix, 2006.

SChErrE, Maria Marta Pereira. Aspectos da concordância de número no português 
do Brasil. Revista Internacional de Língua Portuguesa, v. 12, p. 37-49, dez. 1994.

______; NArO, Anthony Julius. Sobre a concordância de número no português 
falado do Brasil. In: rUFFINO, Giovanni (Org.). Dialettologia, geolinguistica, 
sociolinguistica. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1998, p. 509-523.

SEVErO, Cristine Gorski. O estudo da linguagem em seu contexto social: um 
diálogo entre Bakhtin e Labov. D.E.L.T.A., v. 25, n. 2, p. 267-283, 2009.



sumário

536Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

OS SUFIXOS NA ONDA DA MEME GOURMET
Renata Corrêa Anná (Uerj) 

Considerações iniciais

Tendo em vista as discussões travadas ao longo das aulas do curso 
de Estudos Lexicais: Fundamentos e Ensino, mais especificamente na 
disciplina “Lexicologia e Lexicografia da Língua Portuguesa”, o presente 
artigo tem por finalidade abordar a questão da produtividade e da criação 
lexical a partir da análise do texto “Sufixos à venda: pressão da culinária 
gourmet alimenta uma nova era dos sufixos –aria e –eria”. 

Ao longo deste trabalho, serão discutidos conceitos relacionados à 
renovação e à inovação lexical, aos processos de formação de palavras 
(com destaque para a derivação sufixal) traçando um breve levantamento 
da origem e do percurso histórico-linguístico das construções com os 
sufixos –aria/-eria.

Apontaremos para questões que envolvem o caráter social do léxico, 
o atributo persuasivo das propagandas bem como a função social que a 
língua desempenha em nossas vidas.

Por fim, sugerimos uma proposta de atividade a ser executada no 
ensino médio considerando que o tema da ampliação do repertório lexical 
é por vezes pouco explorado ao longo da vida escolar.

Tangenciando alguns conceitos

Partindo-se da premissa de que “a linguagem intermedeia nossa 
relação com o mundo” (ANTUNES, 2012, p. 27) e considerando que a 
língua é a “mediadora entre o homem e o homem, entre o homem e o 
mundo, entre o espírito e as coisas”1 e que a palavra é um dos instrumentos 
que garante essa mediação, somos levados a reconhecer que o léxico, 
entendido como o amplo repertório de palavras de uma língua a fim de 
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atender às suas necessidades comunicativas, constitui-se como um amplo 
campo de investigação e análise.

Dentro da perspectiva de visão do léxico enquanto memória cognitiva 
e representativa de uma língua e atrelando o conceito de memória a 
um passado “presentificado” somos levados a reconhecer uma das 
peculiaridades do léxico: seu caráter de renovação e inovação. Para 
operacionalizar a renovação e inovação das palavras a língua nos oferece 
um leque de experimentações a partir do acervo lexical que possuímos 
(internalizado ou não). Uma dessas experimentações está centrada no 
processo da neologia e da produção de neologismos tendo como base a 
derivação sufixal.

Acerca da renovação lexical, Aderlande Pereira Ferraz discute, ao 
longo do texto “A inovação lexical e a dimensão social da língua”, o caráter 
permanente dessa renovação como reflexo da dinâmica da língua. A 
autora pontua: “A criação de palavras novas e a reutilização de palavras 
já existentes a partir de novos significados constituem, portanto, um 
processo geral de desenvolvimento do léxico de uma língua” (FErrAZ, 
2006, p. 219).

Irandé Antunes (2012, p. 29), ao tratar da questão do léxico, argumenta: 

o léxico [...] é aberto, inesgotável, constantemente 
renovável, não apenas porque surgem novas palavras, 
que vão e vêm, que desaparecem e reaparecem, que 
mantêm seus significados ou os mudam, de um lugar 
para outro, de um tempo para outro. Isso não quer dizer 
que as palavras sejam destituídas de toda e qualquer 
estabilidade de significado ou que, em cada momento 
da interação, os sentidos sejam criados inteiramente “a 
partir de um estado cognitivo zero”.

Vale destacar que a estabilidade de significado é conferida pela 
base, pelo radical da palavra. Esse elemento base de constituição garante 
assim a preservação do significado original. Observaremos, no corpus de 
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palavras que serão elencadas neste trabalho, que nenhuma delas perdeu 
o significado original de sua base.

Entendendo que a renovação do léxico se dá por meio de variados 
mecanismos linguísticos que a língua dispõe para a ampliação do 
inventário aberto, nosso foco de análise recairá sobre a construção de 
palavras recorrendo a regras da própria língua mais especificamente 
acerca do processo de formação de palavras utilizando como mecanismo 
a derivação sufixal.

Nos estudos desenvolvidos acerca dos processos de formação de 
palavras, a derivação se apresenta como um dos mecanismos mais 
produtivos da língua. há diversos trabalhos que se debruçam a pesquisar 
a incidência e a recorrência dessa produtividade.

Correia e Almeida (2002, p. 38), a respeito do processo de derivação, 
afirmam: 

A derivação é aparentemente o processo mais disponível 
para a construção de palavras, não apenas na língua 
portuguesa, como nas línguas românicas. Tal fato verifica-
se não só na quantidade de palavras registradas nos 
dicionários que são palavras derivadas, como, ainda, na 
possibilidade de construir novas palavras por derivação.

Conforme posto em destaque anteriormente, nos delimitaremos neste 
trabalho a tratar apenas do processo de derivação sufixal nas construções 
com os sufixos “-aria” e “-eria” utilizados pelo marketing na elaboração de 
novas palavras como elemento persuasivo do mundo mercadológico. 

Breve percurso histórico: formações com -aria/ -eria 

resgatando o trajeto histórico-linguístico da construção de palavras a 
partir dos sufixos –aria/-eria, a professora Valéria Gil Condé, em seu artigo 
“A produtividade do sufixo –eria na língua portuguesa do Brasil”, registra 
que “os processos de formação de palavras nas línguas românicas foram 
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herdados das variedades clássica e vulgar do latim” (p. 1) e que “após a 
fragmentação do Império romano, as línguas neolatinas, necessitadas de 
ampliar o seu acervo lexical, ora preservaram, ora inovaram os processos 
de formação vocabular” (p. 1).

Ainda segundo a professora Condé, tendo como referência o latim 
imperial libraria, no século XIV registra-se em português livraria, em 
galego e castelhano librería e em francês librairie. Em francês, o [a] tônico 
palataliza-se em [e] assim as formações com –aria resultaram em –erie. 

Considerando a significativa influência cultural do francês, idioma de 
grande influência no período medieval, e tendo em vista as formações 
(librairie, joaillerie, carrocerie) credita-se à língua francesa a formação –eria.

Ao longo de sua pesquisa, Condé realizou um estudo acerca da 
produtividade das formações com –aria e –eria no português moderno 
e constatou, a partir dos verbetes listados no dicionário houaiss (2001), 
que as construções com –eria apareciam em menor número pois, dos 658 
verbetes listados com terminações em –aria e –eria, apenas 88 verbetes 
eram de construções com –eria. Vale destacar que em 1209 (século XIII), 
havia apenas uma palavra registrada formada pelo sufixo -eria (parceria).

Evidente que em função dos processos de renovação e inovação 
lexical, o acervo de palavras com o sufixo –eria foi aumentando ao 
longo dos anos. Condé traz em seu trabalho um recorte diacrônico 
dessa evolução e ampliação das formações com o uso de –eria. Citamos 
alguns exemplos: século XV (cavaleria); século XVI (galanteria, grosseria, 
correria); século XVII (lavanderia, vozeria, galeria); século XVIII (loteria, 
mamposteria); século XIX (serralheria, bijuteria, selvageria); século XX 
(bilheteria, rotisseria, sorveteria, cristaleria, creperia, joalheria, cafeteria, 
choperia, danceteria, leiteria, biscouteria).

Cabe notar que é o século XX massivamente que surgem as construções 
com –eria cujo valor semântico está atrelado à ideia de “lugar onde se 
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vende algo”. O tempo passou e o mecanismo linguístico utilizado continua 
sendo o mesmo; no caso em questão a formação de palavras por meio 
da derivação sufixal, talvez o que tenha mudado seja a justificativa para 
“essas novas construções” segundo o cenário mercadológico-linguístico 
do século XXI. 

Passemos, então, à análise do texto em foco.

O objeto de análise em foco

Publicado na revista Língua Portuguesa2, o texto intitulado “Sufixos à 
venda: pressão da culinária gourmet alimenta uma nova era dos sufixos –
aria e –eria no comércio”, escrito por Edgard Murano, traça um panorama 
de como e com quais recursos linguísticos os estabelecimentos comerciais 
vão tomando conta do mercado nas cidades brasileiras.

É por meio do registro da “nova onda da meme gourmet” que o texto 
ora em análise discute o aumento da incidência das construções lexicais a 
partir da utilização crescente dos sufixos –aria/-eria.

O termo meme na condição de substantivo masculino, é definido 
como “imagem, informação ou ideia que se espalha rapidamente através 
da internet, correspondendo geralmente à reutilização ou alteração 
humorística ou satírica de uma imagem”3. meme possui origem grega 
(mímesis) que significa imitação. Traduzimos, portanto, a “meme gourmet” 
como a tentativa de “imitar” e instaurar, unindo tradição e renovação 
lexicais, uma nova era no uso dos sufixos –aria/-eria.

Ao alegar que “o comércio brasileiro tem seu ciclos de linguagem”, Murano 
nos revela que a linguagem, enquanto instrumento linguístico e social, está a 
serviço do homem para que ele possa atingir os mais variados objetivos. 

Tendo em vista o caráter social do léxico e as relações que se 
estabelecem entre léxico e cultura bem como entre o léxico e a sociedade, 
ao seguirmos as pistas do texto, entendemos que com o passar do tempo 
e por uma necessidade inerente às suas intenções, os sujeitos (no texto em 
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voga: empresários e comerciantes) se apropriam da linguagem e de seus 
mecanismos a fim de conquistar novos espaços e novos clientes. Edgard 
Murano (2014, p. 38) destaca:

O comércio brasileiro tem seu ciclo de linguagem. 
Períodos em que solidifica correntes verbais até então 
insignificantes ou experimenta surtos de novidade com 
que acredita aumentar seus lucros. As invenções de 
nomenclatura, os neologismos e a importação de palavras 
seguem tendências de época que os comerciantes 
avaliam como benéficas aos seus negócios. Dentro dessa 
tradição está a nova onda de sufixos no mercado.

remando a favor de sua própria maré, o mercado, principalmente o 
segmento da culinária gourmet, investe e aposta na renovação lexical por 
meio do processo da derivação sufixal em “-aria” e “-eria”. “Na esteira do 
fenômeno da gourmetização” (MUrANO, 2014, p. 38) surgem derivações 
inusitadas como: “picanharia”, “nhoqueria”, “omeleteria”, “sakeria”, 
“risoteria”, “hamburgueria”. 

Tais construções não se restringem ao universo alimentício. Empresas 
de outros setores parecem seguir os mesmos passos a exemplo de 
construções como: “chinelaria”, “cabelaria” (em lugar do “salão”), 
“esmalteria”, “solaria”, “videogameria”.

Em seu texto, Murano (2014, p. 40), cita as palavras do lexicógrafo 
Francisco Borba, trazendo para a discussão o seguinte comentário: “embora 
legítimas, certas derivações parecem esdrúxulas e há a possibilidade 
de, em cada derivado, você ter um sentido” (op. cit., p. 40). É o caso de 
“bolaria” (sentido de muito bolo) e “boleria” (o lugar onde se vende bolo).

 Considerando essa perspectiva de análise, somos levados a adotar o 
mesmo critério para a palavra “picanharia”. Seguindo a linha de raciocínio 
apresentada deveríamos ter: “picanharia” (sentido de muita picanha) 
e “picanheria” (o lugar onde se vende picanha). Certamente essa é uma 
questão que enseja pesquisas futuras.
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Outro registro significativo para o estudo dessas construções sufixais 
citadas no texto em análise diz respeito ao fato de construções como 
“peixaria Bom retiro” e “tapeçaria Dois Irmãos” já existirem na língua. 
Vejamos o comentário:

O curioso é que muitos desses nomes sempre existiram 
como substantivos comuns, geralmente acompanhados 
de um nome próprio (exemplos citados). O que se vê agora 
são termos derivados alçados à condição de substantivos 
próprios, dispensando um nome mais específico para 
acompanhá-los. Basta agora que se diga a Queijaria ou 
a Peixaria – com artigo definido e inicial maiúscula – 
para sabermos de onde se trata, sem que seja preciso 
perguntar qual delas. (MUrANO, 2014, p. 39).

A título do que foi exposto nesse comentário, abrimos aqui um 
parênteses a fim de discutir a questão da tradição e da renovação do léxico. 
Ao analisarmos os exemplos elencados especificamente nessa citação 
ficamos propensos a acreditar que tradição e renovação não se configuram 
como processos antagônicos, mas sim como processos complementares. 
Um processo não exclui o outro. “Queijaria” e “Peixaria” não mudam de 
forma e nem tão pouco de conteúdo. O que se modifica é a maneira como 
essas formas são apresentadas, isto é, a que tipo de “suporte” (artigo ou 
nome próprio, por exemplo) estão atreladas.

Em outras palavras, reconhecemos que o processo de derivação 
sufixal é antigo; o que se modifica são as intenções de seu uso e a nova 
“roupagem” que as palavras vão adquirindo. “A derivação (“-aria”/”-eria”) 
em si é antiga e significa um local especializado na venda ou na confecção 
daquilo que é apresentado como radical” (MUrANO, 2014, p. 39).

Acerca da descoberta dos sufixos em análise o autor do texto comenta: 
“apesar de ter sido descoberto apenas recentemente pelo comércio, 
o sufixo “-aria/-eria” é tão antigo quanto o idioma, fazendo parte do 
movimento de expansão das línguas românicas em séculos passados” 
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(MUrANO, 2014, p. 45). Ainda que o comércio tenha vislumbrado no sufixo 
um ‘selo de qualidade’, tal fato registra apenas um determinado momento 
histórico maximizado pela internet e pelas mídias sociais.

Se estamos diante de uma “explosão sufixal” ou de uma “falsa 
expansão” não sabemos.

 O fato é que a renovação lexical e/ou o resgate de uma tradição 
lexical consolidam o poder de persuasão que se inicia com a utilização dos 
mecanismos linguísticos (no caso em questão a construção de neologismos 
derivacionais a partir dos sufixos) mas que vão muito além dele. De 
acordo com ribeiro (2005, p. 410), se faz necessária a diferenciação entre 
convencer e persuadir: convencer é construir algo no campo das ideias. 
Quando convencemos alguém, esse alguém passa a pensar como nós. 
Persuadir é construir no terreno da ação: quando persuadimos alguém, 
esse alguém realiza algo que desejamos que ele realize. 

O que se almeja com a implantação de uma nova era dos sufixos “-aria/-
eria” é simplesmente vender. Essa é a lógica do mercado: “pelo menos 
na lógica do segmento gastronômico ter uma ‘especialidade’ costuma ser 
sinônimo de qualidade superior” (MUrANO, 2014, p. 42). “Mais do que 
enfatizar uma especialidade, a proliferação no uso desses sufixos pode ser 
reflexo de uma nova gama de serviços disponíveis no mercado” (MUrANO, 
2014, p. 39). Na crença de que a “especialidade” confere credibilidade, 
o comércio aposta nesse novo paradigma da derivação sufixal como 
instrumento potencializador de rua rentabilidade.

Vendem, portanto, para os clientes, consumidores em potencial, 
a imagem de que a “especialidade”, embutida no sufixo, garantirá a 
exclusividade do produto:

O publicitário rafael Espírito, dono da Coxinharia 
SnackBar, em Aracaju argumenta: “Talvez exista um 
conceito de diferenciação, de mostrar um lado mais 
gourmet da coisa. Uma ‘hamburgueria’ vende mais que 
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hambúrgueres, pois tem o cuidado com a carne, com o 
pão [...]”. (MUrANO, 2014, p. 42-43). 

Para além das discussões de cunho linguístico, o que se mostra 
também em evidência no texto de Murano é a “pressão” que a culinária 
gourmet e demais setores do comércio impõem aos seus clientes. O que 
se pretende como estratégia de marketing e de renovação lexical é dar 
destaque, realçar antigos mercados que por ora andavam esquecidos. 

Acerca da produtividade e criatividade lexicais e entendendo 
que as mesmas são necessárias para a manutenção e sobrevivência 
da publicidade e do marketing em geral, consideremos as palavras de 
Azeredo (2013, p. 399):

 A criatividade é o fundamento da contribuição 
circunstancial, ordinariamente particularizadora e 
frequentemente expressiva, que os falantes adicionam 
ao significado das formas criadas pelos mecanismos 
regulares que constituem a produtividade...Numa 
distinção radical entre esses conceitos, pode-se dizer que 
a produtividade é sistemática e coletiva, ao passo que a 
criatividade é idiossincrática e particular.

Concebemos a produtividade como sistemática e coletiva porque ela 
depende diretamente dos mecanismos e recursos que a língua nos oferece 
para então exercitarmos a criatividade. Entretanto, Azeredo (2013, p. 
399) pondera e problematiza a questão ao argumentar que “um ato de 
criatividade pode, contudo, gerar um ato produtivo”. Segundo ele, foi o 
que aconteceu com a palavra sambódromo formada com a terminação 
–(ó)dromo recorrente em hipódromo, autódromo, consideradas itens 
culturais da classe burguesa e que se popularizaram em construções como 
rangódromo, beijódromo, camelódromo etc.

Talvez seja possível sustentarmos essa linha de pensamento para 
a enxurrada de novas palavras que surgem no cenário mercadológico 
valendo-nos não do critério cultural propriamente, mas da necessidade 
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de chamar atenção para o produto que se pretende comercializar diante 
daquilo que Murano caracteriza como uma “sufixeria” antropofágica. 

Ainda no texto em análise, e na tentativa de construir uma lógica 
do mercado das palavras, o autor nos apresenta um quadro (MUrANO, 
2014, p. 42-43), uma espécie de linha cronológica das palavras com as 
mais importantes inovações de linguagem em décadas de existência de 
lojas brasileiras. Um percurso histórico-linguístico que se inicia em 1900 e 
termina em 2013. 

A seguir, listamos outras palavras que aparecem no texto e que não 
foram contempladas na análise. Cabe ressaltar que para o autor, algumas 
dessas palavras causam estranheza e podem vir a comprometer a clareza.

• Liquiteria (casa de sucos)

• Tapiocaria

• Frangaria

• Paneria (concorrendo com padaria)

• Saladaria

• Kiberia

• Scooteria (loja de motos) 

• Picoleteria (concorrendo com sorveteria) 

• Brinquedaria

• Bicharia

Murano também destaca ao longo do texto que alguns 
estabelecimentos comerciais ao fazerem uso de construções vocabulares 
um tanto quanto inusitadas foram alvo de críticas e ironias por tentarem 
valorizar com a criação de nomes vultosos produtos corriqueiros. Eis os 
exemplos (2014, p. 43):
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(a) “Arroz com ovo? Não. comfort food.” (E logo abaixo 
dois ovos fritos murchos num prato como arroz branco.)

(b) “Feijoada? Não. Beans com blend de carnes.”

(c) “Tapioca e Yakissoba: cozinha fusion.” (Foto de um 
carrinho de rua.)

Enfim, como diz o ditado popular: é assim que a propaganda vai se 
tornando a alma do negócio. Ou não.

Uma proposta de atividade para o ensino

Levando-se em consideração “que ao lado da gramática, mais 
especificamente junto à morfossintaxe e à fonologia, o léxico constitui 
o outro grande componente da língua” (Antunes, 2012: 27) muitas vezes 
por ora esquecido e pensando na relevância do tema da renovação lexical 
para o desenvolvimento da ampliação do repertório vocabular dos alunos, 
propomos a seguir uma possibilidade de atividade a ser aplicada com 
turmas de 1º ano do Ensino Médio.

Uma vez já abordado o tema dos processos de formação de palavras 
com a turma mais especificamente a questão da derivação como 
mecanismo de renovação do léxico e tendo por base o trecho a seguir 
citado na Gramática Houaiss da Língua Portuguesa (2013) do professor 
José Carlos de Azeredo. Eis o trecho:

A vida dos neologismos é governada pelo mesmo 
princípio fundamental válido para o léxico como um todo: 
qualquer palavra só se mantém em uso se é necessária 
para designar uma ideia, um objeto, um conceito 
circulante na comunidade que a emprega. A debilitação 
ou esgotamento dessa serventia tem por consequência 
a raridade de uso ou mesmo a obsolescência da palavra 
(AZErEDO, 2013, p. 401).

 Na sequência, o professor deverá reproduzir para a turma o texto 
(objeto de análise do artigo em questão) realizando a leitura do texto 
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para a turma. Após a leitura e sanadas eventuais dúvidas acerca do texto, 
curiosidades levantadas e possíveis explicações acerca do conteúdo 
abordado, caberá ao professor listar no quadro as palavras citadas no 
texto com a ajuda dos alunos e discutir com eles a pertinência ou não do 
uso dessas construções, se eles se familiarizam com essas palavras ou não. 
Quais delas causariam algum estranhamento. Enfim, extrair dos alunos 
suas opiniões.

Num momento posterior a turma deverá ser dividida em 4 grupos. 
Cada grupo ficará responsável por fazer uma pesquisa, um levantamento 
das palavras mais comuns utilizadas no comércio ao longo das décadas 
tendo como referência a linha do tempo (quadro localizado nas páginas 40 
e 41). Os grupos ficarão assim distribuídos:

Grupo 1 – período de 1900 a 1930.

Grupo 2 – período de 1940 a 1960.

Grupo 3 – período de 1970 a 2000.

Grupo 4 – período de 2001 a 2013.

A finalidade da atividade consiste na observação e reconhecimento 
pelos alunos de que a língua está em constante processo de renovação 
lexical – ora preservando a tradição e ora tendendo à inovação.

Destacamos que é uma atividade que requer um tempo de execução 
mais extenso.

Considerações finais

Procuramos com o presente trabalho apresentar uma breve releitura 
do texto “Sufixos à venda: pressão da culinária gourmet alimenta uma 
nova era dos sufixos –aria e –eria” escrito por Edgard Murano apontando 
os aspectos que consideramos relevantes acerca da temática da 
produtividade e da criação lexical a partir do processo de derivação sufixal 
em construções com “-aria/-eria”. 
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Destacamos que os conceitos de tradição e renovação lexicais não 
devem ser vistos como processos antagônicos e sim como complementares 
na medida em que o ciclo evolutivo das palavras se faz de resgates e 
inovações que só terão validade no uso da língua em curso.

Entendemos, portanto, que para além de um instrumento 
comunicativo, a linguagem, bem como a língua da qual nos servimos 
desempenham funções sociais e persuasivas bastante significativas. As 
formas linguístico-mercadológicas apreciadas ao longo desse trabalho são 
apenas uma amostra dos recursos linguísticos que a língua nos disponibiliza 
a fim de concretizarmos nossos propósitos e intenções sejam eles objetos 
de persuasão ou não.
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ARGUMENTATIVIDADE E ENSINO: UMA PROPOSTA PARA A 
ABORDAGEM LINGUÍSTICO-DISCURSIVA DOS ADJETIVOS

Simone Lopes Benevides (Uerj/Cefet-RJ)

Introdução

Lecionando língua portuguesa desde 2004, percebo certo 
descompasso entre as propostas acadêmicas e a realidade da escola, na 
qual ainda se observa, em muitos casos, um ensino tradicional de língua 
portuguesa. Chamam-nos atenção essencialmente dois aspectos: o lugar 
ocupado pelo texto na sala e aula e a sua forma de abordagem e, no ensino 
de gramática, especialmente os adjetivos. 

Ancorada nas propostas dos PCN e nas teorias de base linguística, a 
escola passou a dar mais atenção ao texto, tornando-o, teoricamente, o 
elemento central de suas aulas, no entanto, o objetivo ainda não é o texto 
em si, mas sim a gramática normativa. Dessa forma, o texto funciona como 
pretexto para que os tópicos gramaticais sejam introduzidos e memorizados.

O ensino das classes de palavras ilustra bem essa situação. Pautado 
pelo binômio “classificação-reconhecimento”, mesmo que se efetive a 
partir de textos, ele é reduzido a aspectos morfológico-sintáticos. No caso 
dos adjetivos, estudam-se, costumeiramente, apenas as suas realizações 
sintáticas e propriedades morfológicas, bem como sua utilização em 
gêneros de tipologia narrativa ou descritiva. Por outro lado, a tão 
alardeada propagação das pesquisas sobre gêneros textuais, conduziu-
nos, em muitos casos, à “didatização” dos mesmos, ou seja, tornaram-
se, meramente, conteúdos a serem transmitidos. No segundo segmento 
do ensino fundamental, os gêneros funcionam ou como pretexto para 
o ensino da gramática ou como instrumento para o estudo do próprio 
gênero, como um fim em si mesmo, negligenciando fatores linguístico-
discursivos que deveriam ser o pilar das aulas de Língua Portuguesa.
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Esse ensino pautado pela memorização de conteúdos não é fortuito. 
Trata-se de uma opção prévia, mesmo inconsciente, decorrente do 
entendimento da linguagem como forma de comunicação ou como 
expressão do pensamento. Como consequência, a decodificação gramatical 
a partir de algum gênero para o qual seja útil torna-se o centro das aulas de 
língua portuguesa. Assim, estudam-se as formas imperativas porque elas 
aparecem em receitas ou manuais; os adjetivos são importantes porque 
caracterizam seres, personagens de contos ou romances e assim por diante.

Dentro de uma perspectiva discursiva, entendo a linguagem nos 
moldes propostos por Koch (2006a), que a considera uma forma de agir 
no outro, uma ação. Da mesma forma, Geraldi (1991) ao comparar o uso 
da linguagem a um jogo também aponta para esse aspecto dinâmico, 
pressupondo a existência de jogadores que, influenciados por suas 
ideologias, tentam, a todo momento, influenciar uns aos outros. Logo, a 
natureza dialógica da linguagem, de acordo com Bakhtin (2009), inviabiliza 
uma abordagem meramente normativa da gramática textual uma vez que 
ela, a gramática, é muito mais do que um conjunto de regras as quais nos 
caberia, apenas, decodificar.

Temos, assim, a linguagem, que em sua forma escrita se manifesta 
segundo arranjos gramaticais, como um espaço de interação e não apenas 
de transmissão de informações. Nesse sentido, tudo o que dizemos 
ou escrevemos é dotado de uma intenção revestida de pressupostos 
ideológicos que traduzem, sempre, nossa forma de ver o mundo, 
transmitindo-a a nossos interlocutores e, inevitavelmente, tentando atrair 
adeptos. Se, então, nossas interações se dão por meio da linguagem e 
esta é, antes de tudo, uma forma de agir no outro, estaremos sempre 
envolvidos em convencer ou persuadir nossos interlocutores. Como nos 
ensina Koch (2006b, p. 17), “a interação social por intermédio da língua, 
caracteriza-se, fundamentalmente, pela argumentatividade”. Nesse 
sentido, independente do gênero textual estudado, todo dizer será um 
fazer, sendo a argumentatividade inerente à linguagem. 
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Por isso, tornou-se instigante para nós o estudo da produtividade do 
adjetivo como um dos elementos gramaticais responsáveis por efetivar 
essa argumentatividade na língua da qual Koch nos fala. O objetivo deste 
artigo é, então, submetê-lo a uma breve análise linguístico-discursiva 
a partir de sua utilização em crônicas e notícias, gêneros que nos 
permitirão demonstrar a presença da argumentatividade fora da esfera 
argumentativa.

As crônicas e as notícias: exercitando a argumentatividade

 há tempos o mito da neutralidade jornalística foi derrubado. Nos dias 
atuais, é impossível defender a tese de que o jornalismo se mantém firme 
na exclusiva missão de informar sem se posicionar, o que, sem dúvida, 
não implica um erro, mas sim uma contingência da própria linguagem. 
Os estudos advindos da Linguística, no Brasil especificamente a partir da 
década de 60, mostraram-nos, por meio da ampliação do corpus de análise, 
que se a linguagem não é a reprodução fiel do pensamento, tampouco 
é a cópia da realidade; logo, o jornalismo, apropriando-se da linguagem 
para se expressar, também não o faz de forma isenta. Nesse sentido, 
o jornalismo, como qualquer outro domínio discursivo, está sujeito à 
argumentatividade, que aqui conceberemos como a capacidade do código 
linguístico de, em qualquer gênero, posicionar-se, emitindo opiniões, e, 
consequentemente, tentando angariar adeptos. 

Segundo Lage (1998, p. 16), a notícia, do ponto de vista estrutural, 
seria “o relato de uma série de fatos a partir do fato mais importante 
ou interessante; e de cada fato, a partir do aspecto mais importante ou 
interessante” No mesmo parágrafo, ele complementa e diz que não se 
trata de “narrar os acontecimentos, mas de expô-los” (1998, p. 16). A partir 
dessa definição já percebemos o quanto a argumentatividade é inerente a 
esse gênero: o próprio ato de escolher o quer vai ser relatado pressupõe 
uma escolha que não é aleatória, mas sim derivada de um posicionamento 
ideológico que subjaz a linguagem e se manifesta linguisticamente.
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Além disso, conforme Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996) a própria 
informação, à medida que se vincula ao conhecimento de seu “auditório” 
(termo usado pelos autores que, no caso, compreendemos como  
público alvo), pode ser uma valiosa estratégia argumentativa. Nesse 
sentido, a própria informação e a forma de expô-la constituem uma 
estratégia de convencimento.

Também nas crônicas, ao contrário do que nos dizem os atuais estudos 
sobre os gêneros, encontram-se tais estratégias uma vez que os cronistas, 
como qualquer pessoa, em qualquer situação de linguagem, manifestam 
suas ideologias ao produzir discurso. As crônicas são gêneros ligados ao 
circunstancial, tradicionalmente vinculadas, em sua maioria, à tipologia 
narrativa Segundo Sá (1985, p. 9), “quem narra uma crônica é o seu autor 
mesmo, e tudo o que ele diz parece ter acontecido de fato, como se nós, 
leitores, estivéssemos diante de uma reportagem”. De acordo com essa 
proposta, tal gênero ocupa um espaço limítrofe entre o jornalístico e o 
literário, mas longe de ser uma cópia do real, a crônica é a sua recriação 
acrescida do lirismo que, ainda de acordo com Sá transforma uma situação 
cotidiana em algo mais complexo (1985, p. 11).

Essa intensa ligação entre crônicas e notícias fez-nos escolher o 
corpus de análise: as crônicas de Moacyr Scliar escritas a partir das 
notícias publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo, na seção Cotidiano, e 
posteriormente publicadas no livro O imaginário cotidiano. Para os fins 
deste artigo, no qual propomos uma análise inicial, elegemos apenas 
dois textos: uma notícia (“Ladrão é preso bêbado em igreja”) e a crônica 
correspondente (“Não nos deixeis cair em tentação”). 

Na análise desses textos um aspecto fundamental deve ser 
considerado: nem a notícia nem as crônicas são representações fieis do 
fato, mas sim construções a partir de ideologias pessoais e/ou do jornal 
em que foram publicadas. Logo, nossa análise não é sobre o fato em si, 
mas sim sobre suas representações linguísticas em gêneros distintos. O 
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próprio Scliar, na introdução do livro O imaginário cotidiano ratifica nossos 
posicionamentos, revelando-nos sua angústia ao receber o convite da 
Folha de S.Paulo, 

Quando recebi o convite para fazê-lo fiquei, a princípio, em 
dúvida: eu deveria escrever histórias ou crônicas, como 
muitos outros colaboradores da imprensa brasileira? A 
resposta do editor foi taxativa: tratava-se de ficção, de 
narrativas imaginárias. Lancei-me então à tarefa que, no 
começo, se revelou difícil. Como ficcionista, eu estava 
habituado a trabalhar com meu “noticiário” interno, 
com minhas próprias idéias. De repente, porém, a coisa 
começou a funcionar. Descobri então o motivo pelo qual 
Dalton Trevisan teria guardado seus recortes: atrás de 
muitas notícias esconde-se uma história pedindo para ser 
contada. É a história virtual que complementa ou amplia 
a história real (se é que sabemos exatamente o que é 
uma história real). A partir daí eu tinha uma nova fonte 
de inspiração – e de prazer. É este prazer que pretendo 
partilhar com os leitores. (SCLIAr, 2006, p. 17).

Então, passemos aos textos e vejamos de que maneira o adjetivo 
configura-se como um importante recurso linguístico instaurador de 
argumentatividade. Para os fins deste artigo, na abordagem gramatical 
dos adjetivos, adotaremos três gramáticas escolhidas de acordo com o 
seguinte critério: uma gramática tradicional e normativa, ainda imune às 
contribuições linguísticas (Gramática normativa da língua portuguesa, 
de rocha Lima); uma gramática tradicional, normativa, porém escolar 
e influenciada pela linguística (Gramática escolar da língua portuguesa, 
de Evanildo Bechara); uma gramática mais inovadora, tanto influenciada 
pelos estudos linguísticos quanto dotada de uma nova percepção dos 
fenômenos gramaticais (Gramática Houaiss da língua portuguesa, de José 
Carlos de Azeredo).
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Analisando o corpus

Texto I

LADrÃO É PrESO BÊBADO EM IGrEJA

Assaltante não conseguiu escapar após beber vinho usado nas missas

Uma tentativa de furto em uma igreja de Sorocaba (SP) foi frustrada 
porque o ladrão não conseguiu escapar depois de ter se embriagado com 
o vinho utilizado nas missas.

Era cerca de 0h30 de ontem. O padre Camilo Munaro, que assistia à TV na 
casa paroquial, ouviu barulhos dentro da igreja São Lucas e chamou a polícia.

Francimar Pereira Lira, 22, foi preso em flagrante, sem resistência. 
Lira havia colocado em um corredor externo um aspirador de pó e um 
retroprojetor de slides, que pretendia levar.

Ao seu lado, foram encontradas duas garrafas de vinho canônico 
(utilizado no ritual católico da consagração) quase vazias. “Quem não 

está acostumado tonteia, porque é um vinho muito licoroso”, disse o 
padre. Para entrar na igreja, Lira escalou uma parede lateral e passou por 
um pequeno vitral a cerca de cinco metros do chão. A iluminação externa 
havia sido desligada pelo padre anteontem por causa do racionamento. 

Para o padre Camilo, a falta de luz pode aumentar a quantidade de 
assaltos e violência.

Depois de ter sido levado ao plantão da Delegacia Seccional, Lira foi 
transferido para uma ala de casos ainda não julgados da penitenciária de 
Sorocaba.

Para o delegado Júlio Guebert, levará cerca de dois meses até que o 
acusado seja interrogado pela Justiça, se nenhum advogado entrar com 
um pedido de liberdade provisória.
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“Pensei que ele ia ficar preso apenas por uma noite e depois iam 
liberá-lo”, disse o padre Camilo, que já teve a casa paroquial assaltada 
cinco vezes. O dinheiro da missa não foi levado.

(Folha de S.Paulo, Cotidiano, 29 maio 2001)

Texto II

NÃO NOS DEIXEIS CAIr EM TENTAÇÃO

O assalto não rendeu grande coisa - um aspirador de pó e um projetor 
de slides, objeto para ele um tanto misterioso-, mas, considerando que se 
tratava de uma igreja, não dava para esperar muito mais, de modo que ele 
se preparou para ir embora, carregando o botim. Foi então que viu, sobre 
a mesa, as duas garrafas de vinho.

Uma tentação para quem, como ele, gostava demais de um trago. 
Poderia fazer uma festa, depois, com aquelas duas garrafas. Mas não seria 
muito fácil levá-las. Já estava atrapalhado com o aspirador e o projetor, 
objetos relativamente volumosos e pesados. Além disso, garrafa é coisa que 
quebra. Não, não daria para levar o vinho. De modo que, com um suspiro, 
optou por renunciar à bebida. Mas resolveu, pelo menos, provar um gole.

Gostou. Gostou muito. Nada parecido às bebidas que ele conhecia, 
caninha, cerveja. Não, tratava-se de um vinho licoroso, aparentemente 
muito suave. Vinho canônico, segundo o rótulo. Ele não era muito versado 
nesses termos, mas deduziu que “canônico” tinha algo a ver com religião.

Tomou mais uns goles e aí começou a ouvir vozes. Duas vozes, para 
ser mais exato, as duas sussurrando-lhe coisas ao ouvido.

- Beba esse vinho -dizia a primeira voz. - É um vinho de igreja, não 
pode lhe fazer mal. Ao contrário, é uma bebida abençoada. E você merece, 
depois de todo o sofrimento pelo qual passou em sua vida.
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- Não faça isso -dizia a segunda voz. - Não é o momento. Você já está 
complicado, pode se complicar mais ainda. Essa voz que lhe diz para beber 
é a voz do demônio.

- Nada disso -retornava a primeira voz. - Eu sou o seu anjo da guarda. 
Voz do demônio é a outra.

E assim continuou aquele intrigante diálogo, que ele ouvia bebendo. 
E já tinha quase esvaziado as garrafas quando foi preso. Bêbado, não 
ofereceu resistência.

Não se sente chateado por não ter levado o aspirador e o projetor. 
Afinal, com a crise de energia, quem iria querer essas coisas? O que lhe 
incomoda é a dúvida: não sabe qual era a voz do demônio, qual a do anjo 
da guarda. E, por causa disso, resolveu: nunca mais assaltará igrejas.

(Folha de S.Paulo, Cotidiano, 4 jun. 2001)

As gramáticas tradicionais, de caráter normativo, costumam propor 
uma definição semântica de adjetivo, baseada naquela que para elas 
seriam sua função principal. Segundo rocha Lima (2001, p. 96, grifo 
nosso), o “adjetivo é a palavra que restringe a significação ampla e geral 
do substantivo”. Na sequência, o autor exemplifica (“homem magro”; 
“gramática histórica”; “criança talentosa”) e segue com características 
morfológicas. Apenas a partir da página 302 e, portanto, alguns capítulos 
depois, o autor aborda os aspectos sintáticos. 

O mesmo critério é adotado por Bechara e Azeredo, que acrescem 
o conceito de “lexema” à definição: “é a classe de lexema que se 
caracteriza por constituir a delimitação do substantivo, orientando a 
referência a uma parte ou a um aspecto do denotado” (BEChArA, 2010, 
p. 104); “São adjetivos os lexemas que se empregam tipicamente para 
significar atributos ou propriedades dos seres e coisas nomeadas pelos 
substantivos” (AZErEDO, 2008, p. 169). Ao falarem em lexema, ambos 
vão além das questões mórficas como a variabilidade, e apontam para a 
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importância dos adjetivos no discurso, já que as palavras lexicais carregam 
as noções básicas do que se pretende dizer. Na sequência, os autores 
passam por questões morfológicas, deixando os aspectos sintáticos para 
outros capítulos. 

Entretanto, não podemos deixar de assinalar que a opção por uma 
apresentação semântica, como toda escolha, já é um posicionamento: o 
adjetivo teria como principal função acompanhar um substantivo, termo 
nuclear, sendo a ele subordinado. Não estamos aqui negando a supremacia 
dos substantivos, que segundo os gregos, juntamente com os verbos, 
materializam o pensamento humano. Pretendemos apenas demonstrar 
que a definição semântica de adjetivo proposta nas gramáticas pesquisadas 
ignora sua propensão à argumentatividade, o que é corroborado pelo fato 
de que nas três não há uma abordagem discursiva, mas sim exemplos 
construídos para exemplificar e validar os conceitos apresentados. 

Compreendemos o caráter descritivo adotado na descrição dos 
fenômenos gramaticais, afinal, a caracterização das classes gramaticais é 
importante para uma percepção mais abrangente de seus usos e funções. 
Além disso, como se trata de materiais destinados a especialistas em 
linguagem, cremos que as descrições serão devidamente analisadas e 
aplicadas do ponto de vista discursivo quando oportuno. No caso da 
gramática de Bechara, contudo, destinada a alunos de ensino médio, isso 
pode ser um problema visto que eles já trazem consigo, em sua maioria, 
uma herança gramatical desvinculada de aspectos discursivos, que poderá 
se perpetuar caso uma nova abordagem não seja efetivada. 

Atualmente, até porque influenciadas pelos PCN de ensino 
fundamental e médio, que assinalam claramente para mudanças 
significativas nas concepções de ensino de língua portuguesa, vemos uma 
tentativa bastante tímida de dar um outro enfoque aos adjetivos. Porém, 
em geral, elas se reduzem a mostrar as diferenças causadas pela posição 
do adjetivo em sintagmas como “olhos verdes” X “verdes olhos”, nos quais 
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a posposição e a anteposição, respectivamente, denotam objetividade e 
subjetividade. Sem dúvida, isso é muito pouco visto que a posposição tem 
ampla utilização em nossa língua ao passo que a anteposição é bastante 
usada em contextos específicos, como na Literatura. reduzir a subjetividade 
do adjetivo a critérios posicionais não permite que o aluno perceba o real 
valor dos adjetivos em nossas atividades discursivas. Além disso, as noções 
de objetividade e subjetividade, nesses casos, tornam-se vagas demais 
para os alunos, que acabam reproduzindo esses conhecimentos sem de 
fato compreendê-los. 

Na notícia em análise, inclusive, há somente uma ocorrência de 
anteposição do adjetivo (“pequeno vitral”). Para Jean Cohen (1976, p. 204), 
esse seria um caso em que a posição do adjetivo o revestiria de efeitos 
estilísticos em função de este não ser o lugar habitualmente ocupado 
pelo adjetivo em língua portuguesa. Ele complementa apontando para 
uma distinção muito mais coerente do que objetividade ou subjetividade; 
segundo Cohen, “pequeno vitral” tem um caráter mais genérico e, 
possivelmente, denota aspectos além do físico, o que se justifica pelo fato de 
que o ambiente descrito seja uma igreja. A forma habitual, “vitral pequeno”, 
restringir-se-ia a especificar o vitral ou distingui-lo dos demais. Certamente, 
seria mais eficiente e palpável levarmos esse tipo de leitura para as salas de 
aula, desde o ensino fundamental, estimulando nossos alunos a perceberem 
a riqueza da língua e, consequentemente, o seu poder.

Desde o título da notícia observa-se uma clara orientação 
argumentativa, manifestada, sobretudo, na seleção vocabular: além 
de substantivos como “ladrão” e “assaltante”, que nomeiam o homem 
acusado de roubar a igreja, o repórter faz questão de acrescentar o 
adjetivo “bêbado”. Segundo Azeredo (2008, p. 268), estaríamos diante 
de um “adjunto predicativo”, “termo acessório marcado seja pela pausa 
maior seja pela mobilidade”. Se sintaticamente entendemos que um 
termo acessório seria aquele cuja existência na estrutura gramatical é 



sumário

560Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

dispensável, semanticamente sua presença é vital para que possamos 
expressar de forma completa nossas idéias, se assim julgarmos necessário. 
Logo, a opção por caracterizar o ladrão dessa forma, depreciando-o ainda 
mais justamente no título do texto, sinaliza uma tomada de posição por 
parte do jornal. 

A leitura do subtítulo, no entanto, faz-nos perceber outra nuance. Ao 
afirmar que o assaltante não conseguiu escapar, pois teria bebido o vinho 
usado na missa, o fato noticiado é revestido de um tom bem-humorado, 
e até mesmo debochado. É importante dizer que toda essa leitura só é 
possível devido à presença do adjetivo “bêbado” no título, responsável 
tanto por nos apresentar de forma mais concreta e negativa a figura do 
ladrão quanto por ridicularizá-lo, afinal, sua prisão só ocorreu devido ao 
seu próprio erro. ressalta-se ainda que a opção por se referir a Francimar 
Pereira Lira, de 22 anos, como ladrão, ao longo de toda a notícia, também 
funciona como marca de argumentatividade visto que ele tentou, mas não 
roubou nada justamente por ter ficado bêbado. 

Como é próprio desse gênero descrever os fatos de forma precisa, 
o repórter lança mão de adjetivos, em geral pospostos aos substantivos, 
cuja função será descrever de forma detalhista a cena do crime, 
proporcionando aos leitores praticamente uma visão do fato: “corredor 
externo”, “casa paroquial”, “parede lateral”, “pequeno vitral”, “iluminação 
externa havia sido desligada”. Tais adjetivos denotam a vulnerabilidade 
do local, uma igreja, acirrando ainda mais a crítica ao “ladrão” já que 
ele, mesmo sem oferecer resistência, está em um lugar culturalmente 
considerado sagrado, que deveria ser um território neutro, não sujeito a 
esse tipo de ação humana. Nesse sentido, dentro de uma visão religiosa 
culturalmente aceita em nossa sociedade, o ladrão teria ainda cometido 
um sacrilégio por roubar a casa de Deus. 

Além disso, a adjetivação do vinho – “canônico” e “licoroso” – 
contribui tanto para a descrição do vinho quanto para, retomando a visão 
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de Cohen, conferir a ele um caráter específico e distintivo: é um vinho 
diferente porque pertence ao universo do sagrado. Aqui reside uma 
possível explicação para Francimar ser considerado ladrão ao longo de 
todo o texto: como se trata de uma igreja e por ele ter bebido o vinho 
sagrado, é ladrão mesmo sem ter roubado; afinal, o que vale é a intenção.

Moacyr Scliar, por sua vez, inicia a sua crônica com um sintagma 
marcado por uma anteposição do adjetivo que será determinante para a 
compreensão de todo o texto: “O assalto não rendeu grande coisa”. Muito 
além da oposição entre objetividade e subjetividade, esse posicionamento 
do adjetivo confere ao sintagma um caráter negativo, não ao ato em si ou 
ao ladrão, mas sim ao produto de seu roubo. Impõe-se, pois, uma nova 
perspectiva ideológica, que não está comprometida com a transmissão 
de informações ou com a necessidade de caminhar ao lado da justiça e da 
lei, como as notícias; segundo o próprio Scliar na introdução de seu livro, 
por trás das notícias há inúmeras histórias que esperam por ser contadas. 
Dessa forma, essa crônica nos mostrará, nas palavras de um narrador 
onisciente, outra perspectiva para o “assalto”, focada em Francimar 
Pereira Lira, 22 anos. 

Na sequência do texto, destacamos os seguintes adjetivos: “objeto 
para ele um tanto misterioso” (referindo-se ao projetor de slides), 
“atrapalhado” (referindo-se a si próprio), “objetos relativamente pesados 
e volumosos” (referindo-se ao aspirador de pó e ao projetor). A seleção de 
adjetivos, todos pospostos, além de especificar os substantivos, contribui 
para a construção de uma nova imagem de Francimar: sai o ladrão, o 
assaltante bêbado, e entre o jovem atrapalhado, que roubava objetos 
que nem conhecia e que, possivelmente, era franzino visto ter achado 
tais objetos volumosos e pesados. Além disso, podemos pensar em um 
ladrão imaturo e inexperiente, que se sente tentado pelas duas garrafas 
de vinho e não consegue resistir a elas: prova e gosta muito porque está 
acostumado, segundo o narrador, a bebidas que seriam inferiores.
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Na descrição do vinho, justificando a impossibilidade de resistir à 
tentação, Scliar recorre a adjetivos também usados na notícia – “licoroso” 
e “canônico” – e ainda acrescenta o “suave”. Embora os adjetivos sejam 
os mesmos, e o referente também, o vinho, devemos nos atentar para 
o fato de que funcionam discursivamente de formas distintas, e até 
mesmo opostas: na notícia denigrem ainda mais o ladrão pelo fato de 
ele beber um vinho sagrado; na crônica o concebem como uma pessoa 
incapaz de resistir as tentações que o dinheiro, que ele não tem, poderia 
comprar. Scliar mostra-nos, com essa adjetivação, um Francimar pobre, 
que por motivos desconhecidos decidiu roubar uma igreja; que adora 
um “trago” (embora não seja “versado” em vinhos, diz o narrador) mas 
está acostumado a bebidas de pouca qualidade comparadas a esse vinho. 
Logo, esses adjetivos, nessa crônica, cumprem o papel de nos mostrar um 
Francimar acuado, que não poderia resistir, quase uma vítima do vinho e, 
quem sabe, do sistema. 

A seguir, uma fusão de universos – o real e o onírico – opera, em 
princípio, uma possível absolvição de Francimar: já embebedado por uma 
“bebida abençoada” – ressalte-se aqui a ironia no emprego do adjetivo – ele 
ouve vozes que tanto o estimulam a continuar o delito quanto o impelem de 
prosseguir. Nesse interdiscurso – o anjinho e o demônio soando nos ouvidos 
do ser humano – reside a história por trás da notícia: Francimar é um homem 
como outro qualquer, que sofre tentações e cede a elas. 

Além disso, essa cena também é revestida de uma caráter irônico e 
bem-humorado em função do “intrigante diálogo” entre as vozes, a que 
Francimar assiste bebendo. Um das vozes diz a ele para beber, e supomos 
que seja o demônio; a outra diz para parar, e julgamos ser o anjo. No 
entanto, subvertendo completamente a lógica na qual estamos inseridos, 
o anjo afirma ser a voz que o encoraja a beber. Sem dúvida intrigante, 
a anteposição reveste esse diálogo e toda a cena, e por que não dizer 
toda a crônica, de um caráter sui generis, ao mesmo tempo real e irreal, 
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pois embora parta de um fato concreto – o assalto – ele é revestido pela 
imaginação do cronista, que lhe acrescenta uma dimensão humana, sem 
julgamentos morais, sem maniqueísmos, propondo um olhar diferente 
sobre a história apresentada na notícia. 

retomando o conceito proposto por Azeredo, é um adjunto predicativo 
que resume a proposta de Scliar: “Bêbado, não ofereceu resistência”.  
Aqui, essa palavra não tem o caráter negativo com o que é usado na 
notícia, na qual aparece atrelada ao substantivo “ladrão”, palavra que 
inclusive não aparece na crônica. Scliar opta por um sujeito desinencial 
e por meio de um termo acessório do ponto de vista sintático, traz uma 
caracterização imprescindível semanticamente: ele é um bêbado, digno de 
pena, um jovem de 22 anos já envolto em um mundo de vícios e crimes, 
desperdiçando uma vida inteira pela frente. Ou apenas um homem 
comum envolvido no mundo do crime, que cometeu um erro e foi preso. 
Um atrapalhado que acabou no lugar errado ou na hora errada. Não 
importa. O que vale nessa crônica é revelar-nos a dimensão humana, e 
não criminosa, de Francimar. 

Ao final, com a ironia típica do estilo de Scliar, o rapaz teria aceitado o 
fracasso do roubo e não se sentiria “chateado” por causa disso. No entanto, 
retomando o interdiscurso, o fato de não saber quem era o anjo e quem 
era o demônio lhe incomodava. Então, ratificando o posicionamento por 
nós defendido de que o olhar de Scliar sobre os fatos é um olhar humano, 
o narrador afirma que Francimar teria decidido nunca mais assaltar igrejas, 
contrariando nossas expectativas de que ele se redimiria 

Talvez nossos alunos fiquem frustrados com esse final por esperar uma 
espécie de redenção por vias religiosas; talvez eles também esperassem 
que o rapaz se tornasse uma pessoa de bem, um trabalhador honesto 
que contasse sua história para nos servir como exemplo. É justamente 
na ausência de um final romantizado que está a grandeza do texto. A 
proposta de Scliar não era criar uma nova história, mas sim propor uma 
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história virtual que pudesse ampliar ou complementar histórias existentes, 
posicionando-se a respeito delas e buscando a nossa adesão a sua história. 
Para isso, sem dúvida, o adjetivo foi fundamental.

Considerações finais

Dentro de uma perspectiva linguístico-discursiva esse é o tipo de 
análise que consideramos importante nas aulas de língua portuguesa. Não 
estamos negando a importância da gramática nem querendo execrá-la 
da escola, mas julgamos essencial que os alunos sejam capazes de fazer 
esse tipo de leitura, que eles se preocupem com os não-ditos, com as 
entrelinhas, com as escolhas lexicais, com a influência do contexto no 
texto e vice-versa, enfim, pretendemos que eles tenham outro olhar sobre 
a língua que lhes pertence.

Para isso ocorrer é necessário que haja uma revisão profunda da 
concepção de gramática e de linguagem que regem as aulas de língua 
portuguesa, pois o referencial teórico, ainda que de forma inconsciente, 
orienta e determina a nossa prática, determinando o olhar que lançaremos 
sobre o texto e, principalmente, o olhar que desenvolveremos em nossos 
alunos. Disso depende como eles se sentem na relação com sua língua 
materna: percebem suas nuances e riquezas e manejam-na com a mesma 
destreza com a qual lidam com aparelhos eletrônicos, ou consideram-na 
difícil e chata, dizem não entender português e creem que saber uma 
língua significa decorar regras?

Portanto, este artigo é um breve esboço do caminho, dentre os vários 
possíveis, que julgamos necessário percorrer rumo a um ensino de língua 
portuguesa sustentado por uma visão linguístico-discursiva. O texto é o 
texto. Não deve servir de pretexto para cumprir programas; antes, devemos 
usá-lo para mostrar tanto as suas próprias nuances e os usos linguísticos 
que o fizeram cumprir seus objetivos, quanto a argumentatividade nele 
presente, inerente à linguagem e, portanto, inerente a todos os gêneros 
pelos quais nossos discursos se manifestam.
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A LINGUAGEM SOB A ÓTICA DA TEORIA GERATIVA: CONCEITOS 
BASILARES

Suelen Érica Costa da Silva (PUC Minas/Cefet-MG)

Introdução

De acordo com Abaurre (1992), o gerativismo redefine o objeto da 
linguística e traz para o cenário dos estudos da linguagem um sujeito 
psicológico, pois com Noam Chomsky é priorizado o estudo da competência 
do sujeito da linguagem e a busca dos princípios inatos e universais que 
explicam sua faculté de langage. A linguagem está, na visão chomskiana, 
dentro do sujeito. Em todas as suas versões, a teoria chomskiana tem 
sido, segundo a autora, coerente ao manter a dicotomia Competência/
Desempenho e ao definir, como seu objeto preferencial de estudo, a 
competência do falante, relegando a plano secundário os estudos do 
Desempenho (Performance).

Logo, podemos afirmar que a Teoria Gerativa propõe investigar a 
linguagem levando em consideração as propriedades da mente humana 
e a relação destas com a organização biológica da espécie. O pressuposto 
basilar da Teoria Gerativa é o de que a criança, embora exposta a um 
estímulo relativamente pobre, é capaz de, em tempo muito breve, inferir 
a gramática de sua língua e tornar-se falante competente como salientado 
por Abaurre (1992). O conhecimento de língua que esse falante possui é, 
de acordo com a Teoria Gerativa, internalizado e deve ser diferenciado do 
uso efetivo que o sujeito faz de sua língua.

Nesse sentido, para compreender a concepção de linguagem segundo 
a ótica da Teoria Gerativa é fundamental ter claro como a referida teoria 
define os seguintes termos: (a) inato e inconsciente; (b) Competência e 
Desempenho do falante; (c) Língua-I e Língua-E; (d) Princípios e Parâmetros; 
(e) Gramática Universal; e (f) recursividade. Assim, este artigo tem por 
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objetivo responder as seguintes indagações: (i) por que a linguagem, de 
acordo com os pressupostos da teoria gerativa, é inata e inconsciente?; 
(ii) como definir Competência e Desempenho do falante e Língua-I e 
Língua-E?; (iii) o que é recursividade?; por que é uma das propriedades 
diferenciadoras das línguas naturais?

Dessa forma, temas como linguagem inata e inconsciente, 
recursividade, Gramática Universal, Princípios e Parâmetros, Competência 
e Desempenho, Língua-I e Língua-E serão ilustrados a partir de sentenças 
pertencentes ao português brasileiro. A descrição e análise desses 
princípios envolvidos na configuração de sentenças do português serão 
realizadas à luz dos pressupostos teóricos do programa gerativista, tais 
como apresentados na Teoria dos Princípios e Parâmetros e do Programa 
Minimalista, notadamente representados por autores como Chomsky 
(1981), Mioto (2007), radford (2004), Lobato (1986), Ferrari-Neto e Silva 
(2012).

Isto posto, além desta Introdução, esta proposta apresenta outros 
cinco itens. No segundo iremos explicar as razões que levam a Teoria 
Gerativa afirmar que a linguagem é inata e inconsciente. No terceiro item 
vamos discorrer a respeito dos conceitos de Competência e Performance 
dos falantes e de Língua-I e Língua-E. No quarto apresentaremos a relação 
dos chamados Princípios e Parâmetros e a Gramática Universal. No quinto 
item faremos a exposição da concepção de recursividade segundo a Teoria 
Gerativa. Por último as referências utilizadas para o desenvolvimento 
desta proposta.

A linguagem é inata e inconsciente

Por que a linguagem, de acordo com os pressupostos da teoria gerativa, 
é inata e inconsciente? Para responder a tal indagação consideramos 
necessário, a priori, discorrer a respeito do papel de linguista, no estudo 
da linguagem, sob a ótica da teoria gerativa. Como afirmam Mioto, Silva e 
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Lopes (2007), a quantidade de fenômenos que o termo linguagem abarca 
é muito grande e, portanto, é necessário restringir o objeto de estudo 
e decidir qual o modelo teórico adotado para investigação de um dado 
fenômeno. Dessa forma, o linguista que decide utilizar os pressupostos da 
teoria gerativa, “começará separando o que é fenômeno sintático do que 
não é” (MIOTO; SILVA; LOPES, 2007, p. 18).

Assim, o sintaticista “descreverá apuradamente o fenômeno sintático 
que está sendo observado” (MIOTO; SILVA; LOPES, 2007, p. 18) com 
base nos pressupostos da teoria gerativa, aquela que procura responder 
as seguintes questões: (a) o que as diferentes línguas compartilham e o 
que as diferenciam entre si?; (b) que características das línguas naturais 
lhes atribuem caráter único e as distinguem dos demais sistemas de 
comunicação (humanos ou não); (c) o que há na mente de um falante que 
lhe permite produzir ou compreender sentenças de sua língua?; (d) como 
o falante adquire o conhecimento da linguagem e quais conhecimentos 
possui quando do início do processo de aquisição da linguagem?; (e) de 
que modo o falante põe seu conhecimento linguístico em uso?

Dentre os diversos estudiosos da teoria gerativa é importante 
destacar o trabalho de Noam Chomsky, ao sugerir que a faculdade da 
linguagem é uma estrutura cognitiva inata, humana, universal. Segundo a 
visão do linguista norte americano, nós, seres humanos, nascemos com a 
capacidade da linguagem: inata e inconsciente. É inata, segundo a teoria 
gerativa, porque todo ser humano nasce com a capacidade da linguagem 
em seu aparato genético.

Essa faculdade da linguagem, alocada no cérebro humano, na mente 
humana, marca a diferença fundamental entre tal espécie e todos os 
outros seres existentes no nosso planeta. Além de ser inata, a linguagem 
humana é inconsciente, ou seja, todo falante nativo de uma dada língua 
possui um conhecimento tácito, internalizado, mental, que lhe permite 
tanto formar como também interpretar frases, sentenças na sua língua. A 
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título de ilustração, consideremos as sentenças a seguir, pertencentes ao 
português brasileiro:

(a) Maria Clara sairá com as suas sobrinhas Alice e Júlia.

(b) *Alice e Júlia com Maria Clara sobrinhas sairá.

Diante dos exemplos, podemos afirmar que a maioria dos falantes 
do português brasileiro irão considerar a) uma sentença bem formada e 
b) uma sentença mal formulada, ou seja, agramatical (portanto, o uso do 
asterisco). Mas por quê? A explicação pode ser dada da seguinte forma: 
os falantes, independente de terem tido aulas de língua portuguesa, ou 
seja, de serem submetidos a um processo de aprendizagem formal da 
língua, podem ser considerados como “falantes gramáticos”, uma vez que 
possuem uma gramática internalizada, um conhecimento inconsciente 
para explicar o que seria ou não uma sentença bem formada. Nesse 
sentido, o falante possui competência e desempenho, conceitos discutidos 
no próximo item.

Competência e Desempenho do falante e Língua-I e Língua-E

Para discorrermos a respeito dos conceitos de Competência e 
Performance dos falantes, é necessário considerarmos e retomarmos os 
exemplos a) e b), expostos no item 2 deste artigo. O que possibilita o falante 
dizer que a) é uma estrutura possível, gramatical e b) uma estrutura não 
permitida no português brasileiro é o conhecimento que o falante possui 
acerca do sistema linguístico de sua língua. Tal conhecimento, segundo 
Mioto, Silva e Lopes (2007), é definido tecnicamente como Competência.

Como exposto por radford (2004), falantes nativos possuem um 
conhecimento tácito, uma competência gramatical de como formar e 
interpretar palavras e frases na sua língua. Para Mioto, Silva e Lopes 
(2007), quando o falante-ouvinte faz uso de tal competência para produzir 
sentenças que ele fala, tem-se como resultado o Desempenho, conhecido 
também como Performance, uso real da língua em situações concretas.
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radford (2004) no diz que o Desempenho pode ser entendido como 
o que as pessoas realmente dizem ou entendem por que alguém diz algo 
em uma dada ocasião. Esse mesmo autor afirma que o Desempenho (ou 
Performance) é um reflexo imperfeito da competência, já que todos nós, 
em função do cansaço, do tédio, da embriaguez, etc podemos cometer 
deslizes para produzir ou mesmo interpretar algo que alguém nos diz, o 
que não significa ausência de Competência linguística.

As definições de Competência e Desempenho nos levam a 
caracterização de outros dois aspectos: a Língua-I e a Língua-E. A Língua-I 
refere-se à faculdade da linguagem no cérebro de cada falante; portanto, 
está relacionada à Competência. O I significa “interno” como também 
“intensional”, conjunto em intensão e especificação das regras que geram 
os elementos da língua. Nesse sentido, a Língua-I diz respeito ao sistema 
linguístico internalizado.

Já a Língua-E está relacionada às línguas e o E significa tanto “externa” 
como “extensional”, no sentido de definição de um conjunto em extensão, 
como uma lista de seus elementos. Portanto, a Língua-E pode ser associada 
ao Desempenho (ou Performance). No próximo item, apresentaremos a 
relação entre Princípios e Parâmetros e a Gramática Universal.

Princípios e Parâmetros: a relação com a chamada Gramática Universal

É sabido que para Chomsky (1981) toda criança nasce com uma 
Gramática incorporada à sua mente. Desse modo, é proposto que a criança 
já nasce biologicamente equipada com uma gramática internalizada, que 
lhe fornece todas as regras possíveis de todas as línguas, a chamada 
Gramática Universal. Para o referido teórico, a criança realiza operações 
mentais que transformam a Gramática Universal na gramática de sua 
língua (ou da língua que é exposta nos primeiros anos de vida). Nesse 
sentido, uma criança pode, a priori, adquirir qualquer língua natural como 
sua língua nativa.
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Para ilustrar tal processo, vamos considerar o caso de uma criança 
afegane, citada por radford (2004), adotada por pais falantes do inglês. Tal 
criança, ao ouvir falantes nativos de tal língua produzirem palavras, frases, 
sentenças em determinados contextos, irá acionar o conjunto de regras 
fornecido pela Gramática Universal e selecionar as que irão proporcioná-
la a aprendizagem da língua que está submetida e excluir todas as outras. 
Desse modo, a criança afegane desenvolverá a gramática do inglês.

Essa Gramática Universal é composta por Princípios – leis gerais válidas 
para todas as línguas – e Parâmetros – propriedades que uma dada língua 
pode ou não exibir e que são responsáveis pela diferença entre as línguas, 
como exposto por Mioto, Silva e Lopes (2007). Para ilustrar a questão dos 
Princípios, os autores citam as seguintes construções:

(a) O Paulo disse que ele vai viajar.

(b) *Ele disse que o Paulo vai viajar.

A sentença b) é agramatical e, portanto, impossível de ocorrer tanto 
no português como também ser traduzida em outra língua natural, já que 
um princípio foi violado: o que estabelece as condições em que um nome 
pode ou não ser correferencial com um pronome. Já para questão dos 
Parâmetros, radford (1988, p. 17) cita os seguintes exemplos:

(a) Maria parla francese (italiano) ou Parla francese

(b) Maria speaks French ou

* Speaks French (inglês)

A leitura de a) e b) permite citar um parâmetro que diferencia o 
italiano do inglês: o do sujeito nulo. O italiano é uma língua de sujeito 
nulo, já que as duas sentenças em a), com o sujeito explícito ou em elipse 
são permitidas. Em contrapartida, o inglês é uma língua de sujeito não 
nulo. Nesse sentido, podemos afirmar que os Parâmetros possuem uma 
natureza binária, ou seja, uma língua permite ou não sujeito nulo, como 
nos exemplos citados acima.
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Em resumo, a faculdade da linguagem humana apresenta uma série 
de aspectos – Conhecimento Inato e Tácito, Performance e Competência, 
Gramática Universal e seus Príncípios e Parâmetros – que distingue as 
línguas humanas dos demais sistemas de comunicação. Para Ferrari-
Neto e Silva (2012), animais como os chipanzés, mesmo submetidos a 
treinamentos intensos, não aprendem a faculdade da linguagem humana.

Como afirmam Mioto, Silva e Lopes (2007, p. 18), “não estamos dizendo 
que outros seres não disponham de sistemas até bastante sofisticados de 
comunicação, mas afirmando que só os seres humanos nos falam de uma 
certa maneira”. Além das propriedades já citadas, diferenciadoras entre os 
sistemas de comunicação humana e os sistemas de comunicação animal, 
podemos citar a recursão, tema do próximo item.

Recursividade: uma das propriedades diferenciadoras das línguas 
naturais

A linguagem animal, de acordo com Lobato (1986), é não produtiva, já que 
os animais só podem transmitir um número reduzido de tipos de mensagens 
sobre um número limitado de temas, como por exemplo, a distância e a direção 
de uma fonte de alimento. Já os seres humanos, como afirmam Ferrari-Neto 
e Silva (2012), possuem a capacidade de combinar itens de um conjunto de 
elementos segundo certos princípios básicos, que são em número finito, de 
modo a gerar um número infinito de sentenças novas.

Esse aspecto criativo da linguagem e que distingue as línguas naturais 
de outros sistemas de comunicação tem o nome de recursividade. De 
acordo com raposo (1992), a recursividade permite que uma gramática 
gere um número infinito de expressões a partir de um conjunto finito 
de regras. Essa capacidade criativa da linguagem é, segundo a autora, é 
um dos fatores que explica o fato de a linguagem humana ter um espaço 
ilimitado relativamente à expressão de pensamentos.
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A recursão é a capacidade de criar algo como output e que serve de 
entrada para o imput na formação de algo da mesma natureza. Tal conceito 
fica mais claro, segundo Mioto, Silva e Lopes (2007, p. 21), se considerarmos 
a coordenação de constituintes, feita a partir da combinação de elementos 
da mesma natureza em vários aspectos:

(a) O Paulo e a Maria vão sair.

(b) O Paulo, a Maria e a Joana vão sair.

(c) O Paulo, a Maria, a Joana e a Ana vão sair.

(d) O Paulo, a Maria, a Joana, a Ana e o Pedro vão sair.

Os elementos coordenados em a), b), c) e d) são todos da mesma 
natureza, ou seja, são elementos nominais. Percebemos que a partir de a), 
uma sentença curta, podem ser construídas outras, bem mais longas do 
que a) como também d), a partir do processo de recursão. Desse modo, 
a recursão pode ser definida como um dos processos mentais, cognitivos, 
que transcorrem de forma regular, determinística e fora do controle do 
indivíduo. Linguisticamente a recursão pode ser compreendida como um 
processo que permite a uma determinada estrutura conter mais de um 
exemplo dentro de uma mesma categoria.

Nesse sentido, o processo de formação de palavra denominado 
derivação ilustra o conceito de recursão: (i) pé – pezinho – pezão – 
pezada e (ii) pedra – pedreira- pedrada – pedraria – pedreiro – pedroso 
etc. Existe, nos exemplos citados, uma estrutura hierárquica que exprime 
a propriedade de inclusão “ser parte de” próprio da recursão. Pezinho, 
pezão, pezada exprimem a propriedade de “ser parte de”, ou seja, são 
palavras derivadas de pé. O mesmo ocorre com pedreira, pedrada, 
pedraria e pedreiro, “partes de” pedra.

É importante pontuarmos que a recursividade não é mera repetição 
de palavras numa dada sentença, como em: “Viver e não ter a vergonha de 
ser feliz / Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz...” 
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(GONZAGUINhA). A repetição do termo “cantar” não distingue a atividade 
humana da animal, ou seja, não é uma propriedade essencial das  
línguas naturais.

Considerações finais

Neste artigo, nosso objetivo foi o de apresentar – sob a ótica da Teoria 
Gerativa – respostas para as seguintes questões: (i) por que a linguagem, 
de acordo com os pressupostos da teoria gerativa, é inata e inconsciente?; 
(ii) como definir Competência e Desempenho do falante e Língua-I e 
Língua-E?; (iii) o que são os Princípios e Parâmetros? Qual a relação de tais 
com a chamada Gramática Universal?; (iv) o que é recursividade? Por que 
é uma das propriedades diferenciadoras das línguas naturais?

Com base nos pressupostos da referida teoria, compreendemos que 
a linguagem pode ser considerada como um sistema de conhecimentos 
inatos e, por conseguinte, geneticamente determinado e inconsciente. 
A partir dessa concepção de linguagem, o conceito de Competência 
representa um modelo de língua internalizado e, o termo Desempenho, 
diz respeito ao uso tangível que um falante faz de sua língua em uma 
situação real de comunicação.

Observamos também que o conceito de Língua-E – objeto gramatical, 
externo, observável – pode ser relacionado ao de Desempenho (ou 
Performance). O termo Língua-I, por sua vez, pode ser definido como a 
representação da competência sintática do falante. Além disso, verificamos 
que a chamada Gramática Universal apresenta princípios linguísticos 
geneticamente determinados à espécie humana (ChOMSKY, 1981) que 
permitem ao falante e aprendiz adquirir a gramática de sua língua a partir 
da experiência linguística a que é exposto.

Finalmente, discorrermos a respeito da definição de recursividade e o 
seu papel na faculdade da linguagem da espécie humana. recursão é uma 
amostra do que o cérebro/mente humana é capaz de fazer: criar sentenças 



sumário

575Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

com limites indefinidos de extensão a partir da combinação de elementos 
lexicais finitos. É importante ressaltar que a propriedade recursiva da 
linguagem não se restringe a encadear infinitamente sintagmas dentro 
de outros sintagmas. Essa coordenação de constituintes é apenas uma 
amostra do que a mente/cérebro de um falante é capaz de produzir a 
partir da propriedade recursiva da linguagem.

Em suma, esperamos que esta proposta, à luz da Teoria Gerativa, possa 
servir de base para realização de trabalhos sobre aquisição da linguagem 
(como as crianças adquirem a língua?), sobre perda da linguagem (o que 
e como falantes que possuem uma lesão cerebral perdem em termos 
linguísticos?), sobre processamento linguístico (como os falantes fazem o 
processamento sintático de uma sentença?), a partir de dados empíricos e 
fenomenológicos, isto é, dados que permitam ao pesquisador descrever e 
analisar o conjunto das experiências linguísticas vivenciadas pelo sujeito.
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INTERFACE GRAMÁTICA, TEXTO, CRIATIVIDADE E 
HETEROGENEIDADE: O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA 

ENUNCIAÇÃO ESCRITA
Suelen Érica Costa da Silva (PUC Minas/Cefet-MG)

Introdução 

Ao considerarmos a interface texto, gramática, criatividade, 
heterogeneidade no processo de aquisição da enunciação da escrita, 
como anunciado no título deste artigo, implica acreditarmos, assim como 
Neves (2002, p. 225-226), que na produção linguística é transposto todo 
o domínio que o falante tem dos processos de mapeamento conceptual 
e de ligação textual, totalmente dependentes de uma “gramática” 
organizatória. Logo, com base nos dizeres da autora, entendemos que a 
produção de texto e gramática não são atividades que se estranham; pelo 
contrário, as peças que se acomodam dentro de um texto – um espaço 
enunciativo heterogêneo – cumprem funções que estão na natureza 
básica de cada uma, por conseguinte, na sua “gramática”. 

Destarte, a “gramática” de um item como ele e a “gramática” de um 
item como menino, bem como o o, estão, de acordo com a autora, na 
base das diferentes escolhas, e nenhum falante opera, no emprego de 
um pronome pessoal, ou de um sintagma nominal composto de nome 
precedido de artigo definido, como se estivesse simplesmente diante 
de um texto de múltipla escolha. há, nesse sentido, uma determinação 
sustentada no ofício do falante de tecer o texto, e que provém das 
propriedades funcionais de cada item, ou de cada classe. Logo, uma 
constituição de textos proficiente passa pela gramática, ou seja, pelo 
sistema formal da língua. 

No entanto, como posto por Neves (2002, p. 225-226), saber 
expressar-se numa língua não é dominar apenas o modo de estruturação 
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de suas frases, mas sim combinar essas unidades sintáticas em peças 
comunicativas eficientes, processo que envolve a capacidade do falante 
de adequar os enunciados às situações, aos objetivos da comunicação 
bem como às condições de interlocução. Tais aspectos, segundo a autora, 
se integram na gramática, o que “autoriza afirmar que tudo o que é 
gramatical é textual e, vice-versa, que tudo o que é textual é gramatical” 
(TrAVAGLIA, 2004, p. 45). 

A partir do exposto por Neves (2002) e Travaglia (2004), podemos dizer 
que examinar os aspectos estruturais e formais da língua – no processo 
de aquisição da enunciação escrita – significa compreender os recursos 
linguísticos de que a língua dispõe para que o falante/escritor realize 
operações linguísticas das várias dimensões da linguagem, a ortográfica, 
a fonológica, a morfológica, a sintática, a semântica e a textual, para 
construir seus textos e, assim, produzir efeitos de sentido numa dada 
situação sóciocomunicativa entre um eu e um tu. Nesse esteira, é possível 
reconhecermos a ideia de que “a gramática de uma língua é o conjunto de 
condições linguísticas para significação” (TrAVAGLIA, 2004, p. 45). 

Portanto, o falante faz uso desse conjunto de condições para realização 
de operações linguísticas materializadas em uma ação de linguagem 
criativa, constitutiva, singular e heterogênea – o (seu) texto escrito – e 
que envolve a produção de sentido entre um eu e um tu no (seu) processo 
de aquisição da enunciação escrita. Assim, esta proposta de comunicação 
tem por objetivo analisar o modo pelo qual o falante se apropria dos 
recursos gramaticais de sua língua e, de maneira criativa, transforma-
os em operações linguísticas – de natureza singular e ao mesmo tempo 
heterogênea – com a intenção de fazer uma proposta de compreensão ao 
seu interlocutor, num dado tempo e espaço de interlocução. 

Dessa forma, a hipótese central deste trabalho é a de que os “erros 
de escrita” produzidos pelo falante no (seu) processo de aquisição da 
escrita são manifestações de operações linguísticas das várias dimensões 
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da linguagem, a ortográfica, a fonológica, a morfológica, a sintática, a 
semântica e a textual, para construir seus textos e, assim, produzir efeitos 
de sentido numa dada situação sóciocomunicativa entre um eu e um tu. 
É importante ressaltarmos que tanto a referida hipótese como o objetivo 
já mencionado resultam do recorte de uma pesquisa de doutorado em 
andamento e, por esta razão, este artigo é “um texto programático, que 
não tem a pretensão de apresentar nenhuma resposta definitiva sobre o 
assunto” (NASCIMENTO; OLIVEIrA, 2004, p. 285).

No item 2, iremos desenvolver os pressupostos teóricos que irão 
fundamentar a análise de um texto produzido por um falante em fase 
de aquisição da escrita. Desse modo, o exame de um dado empírico, 
ato singular de um sujeito em relação ao objeto que experiencia, a 
(sua) enunciação escrita, será realizado, no item 3, à luz do método 
qualitativo denominado paradigma indiciário de investigação. Por fim, as 
Considerações Finais desta proposta e as referências. 

Gramática, texto, criatividade, heterogeneidade e o processo de 
enunciação escrita: apontamentos teóricos 

A lógica utilizada por alguns professores para análise dos textos 
produzidos por um falante/escritor no (seu) processo de aquisição da 
enunciação escrita segue a seguinte trilha: da palavra para oração, da oração 
para o período. Assim é realizado um estudo calcado na gramática normativa 
– da fonologia para a morfologia, da sintaxe para a semântica (nível da 
frase). Ao “passear” pela tessitura produzida pelo aprendiz, o leitor realiza, 
em alguns casos, uma “higienização do texto do aluno em seus aspectos 
gramaticais e ortográficos, limitando-se a ‘correções’” (MENDONÇA, 2006, 
p. 207). Em poucos casos a investigação chega a unidade maior, o texto, 
“um evento comunicativo no qual convergem ações linguísticas, sociais e 
cognitivas” (NASCIMENTO; OLIVEIrA, 2004, p. 285-286) e que manifesta 
o processo criativo, constitutivo, singular e heterogêneo da linguagem 
produzida pelo falante por meio de operações linguísticas. 
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Esse objeto construído no processo das relações interacionais, como 
posto por Nascimento e Oliveira (2004), independente de sua extensão, 
indica operações linguísticas envolvidas no processo de sua produção/
recepção. É um ato de produção de linguagem, esta entendida como 
“uma atividade criadora e constitutiva”, “Um trabalho criativo em que 
cada um se identifica com os outros e a eles se contrapõe, seja assumindo 
a história e a presença, seja exercendo suas opções solitárias” (FrANChI, 
1992, p. 31-32). Assim, a produção de um texto, enquanto uma ação, 
um trabalho constitutivo e criativo, envolve operações linguísticas 
relacionadas à gramática da língua do sujeito em fase de aquisição da 
(sua) enunciação escrita. 

Esse sujeito não é apenas enunciativo, como salienta Marcuschi (2004), 
e sim criativo e social ao realizar ações cognitivas por meio de operações 
linguísticas. O sujeito, segundo o autor, instaura um sujeito linguístico e 
diz o mundo numa ação social situada. Para tanto, esse sujeito empírico, 
falante da língua, apropria-se “do aparelho formal da língua e enuncia a 
sua posição de locutor por meio de índices específicos, de um lado, e por 
meio de procedimentos acessório, de outro” (BENVENISTE, 1989, p. 84). Por 
conseguinte, toda enunciação é, explicita ou explicitamente, uma alocução, 
ele postula um alocutário. 

Estamos assumindo, sob a ótica da Teoria da Enunciação de Benveniste 
(1989), que o falante apropria-se do aparelho formal da língua, isto é, dos 
aspectos formais e gramaticais, a saber: (i) os índices de pessoa eu-tu; (ii) 
os demonstrativos este, aqui; (iii) os tempos verbais (presente, passado e 
futuro); e (iv) os “modos” optativo e subjuntivo (que enunciam atitudes do 
enunciador do ângulo daquilo que ele enuncia como expectativa, desejo, 
apreensão) e transforma-os em operações linguísticas com a intenção de 
fazer uma proposta de compreensão ao seu interlocutor, num dado tempo 
e espaço de interlocução. Nesse sentido, é por meio dessas operações – 
reveladoras da relação gramática, texto, criatividade, heterogeneidade – 
que o falante constrói instâncias de enunciação. 
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A configuração de instâncias enunciativas pode ser representada, 
da seguinte forma: “a ação de um locutor (L), que, na e pela atividade 
linguística de instaurar e gerir o processo de referenciação (R), referencia-
se como enunciador (En), dialética e dialogicamente referenciando como 
enunciatário (Ea) um alocutário (A) a quem se dirige” (NASCIMENTO; 
OLIVEIrA, 2004, p. 289). Esta representação, de acordo com os autores, 
possibilita-nos caracterizar as operações sintático-discursivas básicas 
necessariamente envolvidas na configuração de instâncias enunciativas e, 
em consequência, na implementação do processamento discursivo, este 
definido como “qualquer ação de linguagem que envolva a produção de 
texto/sentido” (NASCIMENTO; OLIVEIrA, 2004, p. 285). 

Podemos dizer que essa ação de linguagem realizada por um locutor, nas 
palavras de Benveniste (1989), ilustra a operação linguística macrotextual 
de referenciação (R) – através da qual um locutor e um alocutário são 
referenciados como partícipes de um “evento comunicativo” em que 
“semantizam” determinado assunto. Essa operação linguística textual de 
referenciação envolve, de acordo com Nascimento e Oliveira (2004), outras 
operações, a exemplo, as do processamento dêitico, responsáveis pelo 
agenciamento de entidades linguísticas – “eu”, “tu” “aquele”, “amanhã” 
– existentes na rede de “indivíduos” que a enunciação cria em relação ao 
“aqui-agora” do locutor. 

Essas entidades são, segundo os autores, necessárias à especificação 
e/ou modalização de uma instância enunciativa: a relação Enunciador 
(En)/Enunciatário (Ea) se institui, linguístico-cognitivamente, num tempo 
(T) e num espaço (E), discursivos, em que se constrói a referência (R). 
(NASCIMENTO; OLIVEIrA, 2004, p. 289). Esse conjunto de operações pode 
ser considerado como uma operação de discursivização, esta definida 
por Benveniste (1989) como a criação de um espaço de referenciação 
configurado numa, e única, instância enunciativa. Entendemos, à luz 
os pressupostos teóricos da Linguística Cognitiva, que essa operação 
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linguística de discursivização revela a experienciação (criativa) de um 
sujeito em relação ao objeto que experiencia: a (sua) enunciação escrita. 

Por conseguinte, vamos adotar a perspectiva em primeira pessoa 
(MArChETTI, 2010) para análise das operações linguísticas, como a 
operação de discursivização, que o falante (em processo de aquisição 
da escrita) realiza ao fazer uma proposta de compreensão ao seu 
interlocutor, num dado tempo e espaço de interlocução. Tal perspectiva 
fenomenológica descreve e analisa o estado consciente de um indivíduo 
em relação a emergência, formação e desenvolvimento de tal. Segundo 
o autor, “emergência” significa “ser capaz de existir como pessoa”, isto é, 
como uma entidade distinta e diferenciada de outras entidades, seres e 
objetos. Essa emergência, ou seja, o ser capaz de existir como pessoa “só 
é possível se experimentada por contraste. Eu não emprego eu a não ser 
me dirigindo a alguém, que será na minha alocução um tu, como posto por 
Benveniste (1989). 

Essa condição de diálogo é constitutiva de pessoa, pois implica 
em reciprocidade – que eu me torne tu na alocução daquele que por 
sua vez se designa como eu. (BENVENISTE, 1989, p. 286). O “locutor, ao 
assumir a língua, implanta o outro diante de si, qualquer que seja o grau 
de presença que ela atribua a este outro” (1989, p. 84). Eis a enunciação 
como a possibilidade de realização e de atualização do Aparelho Formal 
da Enunciação de modo criativo, pois, como afirma Franchi (1987), o 
falante seleciona, dentre os inúmeros recursos expressivos de que a 
língua dispõe, um outro de acordo com os critérios de relevância que ele 
mesmo estabelece na medida em que interpreta, adequadamente ou não, 
as condições de produção do seu discurso: como devo parecer quando 
falo? para quem eu falo? com que propósito e intenções? O que eu posso 
pressupor e implicitar? etc. 

Dessa forma, a criatividade (na linguagem) se manifesta, segundo o 
autor, pelo modo próprio com que cada um se coloca em relação ao seu 
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tema: nos diferentes pontos de vista e perspectivas em que representa 
os eventos ou processos, organiza os aspectos da realidade que descreve, 
orienta a sua argumentação, expressa suas atitudes. Outra forma de 
manifestação da criatividade é “nos processos pelos quais o falante estende, 
por analogia ou metonímia, esquemas relacionais, sintéticos e semânticos, 
constituídos para representação de situações específicas a outras situações. 
Constitui outros mundos na imagem do seu mundo” (FrANChI, 1987, p. 
13). Além disso, o autor ressalta que a criatividade se manifesta quando o 
falante ultrapassa os limites do “codificado” e manipula o próprio material 
da linguagem, investindo-o de significação própria. 

Entendemos que o falante em processo aquisição da (sua) escrita 
manipula o próprio material da linguagem, os recursos da gramática de 
sua língua, e transforma-os em operações linguísticas, como a operação 
textual de discursivização, para construção da (sua) enunciação escrita, do 
(seu) texto escrito. Por isso, “não é verdade que a gramática nada tem a 
ver com a produção e a compreensão do texto: ela está na frasezinha mais 
simples que pronunciamos” (FrANChI, 1987, p. 42). A gramática é, num 
primeiro nível, o saber linguístico que todo falante possui, em um elevado 
grau de domínio e perfeição. O autor afirma ainda que, num segundo 
plano, é a abstração formal do caráter abstrato e formal desse saber. Suas 
regras constituem uma práxis social e nelas se constituem. 

Tais regras possuem um grau de indeterminação que as torna 
dependentes de um sistema cultural de representação e do contexto em 
que as expressões se enunciam. Também elas não são uma bitola estreita, 
mas uma possibilidade de caminhos, abertos à opção e mesmo à revisão 
e à violação. A gramática, como afirma Franchi (1987), é a condição de 
criatividade nos processos comunicativos mais gerais em dois sentidos: (i) 
enquanto um conjunto de processos e operações pelos quais o homem 
reflete e reproduz suas experiências no mundo e com os outros e (ii) 
enquanto sistema aberto a uma multiplicidade de escolhas, que permite 
não somente ajustar as expressões aos propósitos e intenções significativas 
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do locutor, mas ainda marcar, cada texto, com a marca de estilo, não 
menos expressivo por ser estilo. 

Os conceitos de gramática e de criatividade apresentados nos levam 
a compreender que o aprendizado da escrita não pode ser concebido, 
conforme Oliveira (2005), como a transferência de um produto pronto 
e acabado, que o professor conhece e que pode transmitir a seus alunos. 
Aprender a escrever também não é apenas um processo de construção 
de conhecimento baseado nas características da própria escrita. Segundo 
o autor, a aprendizagem da escrita deve ser vista como um processo de 
construção de conhecimento intermediado pela oralidade, isto é, por aquilo 
que o falante já sabe sobre a gramática da sua língua. Ele já fala a língua 
quando inicia o processo de aprendizagem da escrita. É importante pontuar 
que “não estamos sugerindo aqui que apenas o conhecimento da língua 
falada tenha influência no processo de aprendizado da escrita. Mas estamos 
sugerindo, sim, que esse conhecimento está amplamente envolvido no 
aprendizado da escrita” (OLIVEIrA, 2005, p. 16). 

Nesse processo intermediado pela oralidade, o falante vai 
formular e reformular hipóteses na interação com o seu objeto de 
aprendizagem e apresentar o modo heterogêneo da (sua) enunciação 
escrita. Essa heterogeneidade, segundo Corrêa (1997), é representada 
metodologicamente por três eixos, a saber: (i) o da representação que o 
escrevente faz da escrita, ou o que imagina ser a representação termo a 
termo da fala pela escrita; (ii) o da representação que o escrevente faz do 
código escrito institucionalizado, ou o que ele imagina ser o código escrito; 
(iii) o da representação da dialogia com o já falado/escrito, ou o que 
imagina ser a relação apropriada com outros textos, com outros registros, 
com outros enunciados, com o próprio leitor.

Ao caracterizar heterogeneidade, gramática, criatividade e texto, 
como anunciado no título deste artigo, podemos ilustrar, numa perspectiva 
fenomenológica e indiciária, o modo pelo qual o falante se apropria dos 
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recursos gramaticais de sua língua e, de maneira criativa, transforma-
os em operações linguísticas – de natureza singular e ao mesmo tempo 
heterogênea – com a intenção de fazer uma proposta de compreensão 
ao seu interlocutor, num dado tempo e espaço de interlocução. É o que 
faremos a seguir. 

Dados da experienciação do sujeito no (seu) processo de enunciação escrito: 
uma abordagem fenomenológica e indiciária de investigação

Antes de apresentarmos o método qualitativo denominado paradigma 
indiciário de investigação, consideramos necessário retomar a hipótese 
central desta proposta: a de que os “erros de escrita” são manifestações 
de operações linguísticas das várias dimensões da linguagem. Essas 
operações são realizadas pelo falante para construir seus textos e produzir 
efeitos de sentido numa dada situação sóciocomunicativa entre um eu 
e um tu. Essa experienciação do sujeito em relação ao seu objeto de 
aprendizagem – a escrita – revela a interface gramática, texto, criatividade 
e heterogeneidade. 

O método qualitativo proposto por Ginzburg (1989), o paradigma 
indiciário de investigação, é promissor para realizar a análise de dados 
produzidos por falantes em processo de aquisição da enunciação escrita na 
perspectiva em primeira pessoa (MArChETTI, 2014), uma vez que permite 
reconhecer o mo(vi)mento histórico, social e cultural de constituição do 
sujeito, como também as especificidades de constituição desse sujeito, 
os seus processos de apropriação e de significação que os constitui de 
modo único e singular. O referido método de investigação é um modelo 
epistemológico fundado no detalhe, e nas manifestações de singularidade. 
Enfatiza o estudo de situações singulares sem desconsiderar a relação do 
individual com o social. 

Como posto por Fiad (1997), os textos do historiador Carlo Ginzburg 
(1989) é, para as Ciências humanas, a possibilidade de, por meio da análise 
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de pistas, sinais, analisar os pormenores, as marcas individuais presentes 
nas atividades humanas, entre elas a linguagem. Assim como as autoras, 
consideramos interessante trabalhar com o paradigma indiciário por ele 
nos permitir lidar, no caso do processo de aquisição da enunciação escrita, 
com os fenômenos anormais mais do que a norma, com a possibilidade de 
ir em busca de explicações, mais do que tentar encontrar evidências para 
explicações já existentes, dentro de uma perspectiva científica galileana, “do 
que é individual não se pode falar” (GINZBUrG, 1989, p. 156).

Para analisar os “erros de escrita”, operações linguísticas singulares, 
vamos escolher 1 dos 320 textos cedidos pelo Prof. Dr. Marco Antônio de 
Oliveira para realização da pesquisa de Doutorado em andamento. Tais 
textos foram coletados por Oliveira e outros pesquisadores vinculados à 
Faculdade de Letras e à Faculdade de Educação da Universidade Federal 
de Minas Gerais – UFMG, no ano de 1987, durante uma pesquisa a respeito 
do processo de aquisição da escrita. Os critérios de organização dos 
textos recolhidos pelos pesquisadores foram os seguintes: (i) instituição 
escolar de origem (pública ou privada); (ii) grau de escolaridade (primeira 
à oitava série); (iii) idade (criança ou adulto); (iv) classe social (privilegiada 
ou popular); (v) sexo (masculino e feminino); (vi) método de alfabetização 
(global ou fônico). 

Além de tais critérios, os textos que compõem os corpora de estudo 
são do tipo textual narrativo (Era uma vez, Um sonho.) e majoritariamente 
do tipo argumentativo (Se eu pudesse, Meu brinquedo preferido). Fizemos 
o recorte de um texto produzido sobre a temática “Se eu pudesse” por 
uma criança, falante do sexo masculino, da antiga 2a série do ensino 
fundamental, pertencente a classe privilegiada: 
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Texto 1

Ser um majico, eu iria ajudar todas as pesoas.

Se alguma pesoaetivese doente eu vasia ela melhorar.

eu seria o mais bonmajico do mundo.

eu irio faser o que (as crianças??) falarem

Mas em fim eu não sou majico.
Fonte: dados da pesquisa.

O sujeito empírico apropria-se dos recursos gramaticais de sua 
língua, como a conjunção condicional “Se”, o índice de pessoa “eu”, o 
verbo no pretérito perfeito do subjuntivo “pudesse” e, na e pela atividade 
linguística de instaurar e gerir o processo de referenciação (r), referencia-
se como enunciador (Ea) – “eu, seria o mais bom majico” – dialética e 
dialogicamente referenciando como enunciatário (Ea) um “tu-professor”, 
a quem o enunciador se dirige num tempo (T), o presente da enunciação e 
num espaço (aqui-E). Eis a operação linguística de referenciação: a relação 
entre enunciador e um enunciatário, situados no aqui-agora do locutor 
para construção da referência discursiva. Mesmo que o índice de pessoa 
“tu” não esteja presente explicitamente no texto 1, o locutor que assume a 
língua implanta o outro diante de si, qualquer que seja o grau de presença 
atribuída a este outro, como posto por Benveniste (1989). 

A operação linguística macrotextual de referenciação envolve, 
conforme Nascimento e Oliveira (2004), outras operações como as do 
processamento dêitico. Os indicadores da dêixis, os verbos “iria”, “fazia”, 
“seria”, sempre acompanhados do pronome eu, presentes no texto 
1, “organizam as relações espaciais e temporais em torno do sujeito 
linguístico tomado como ponto de referência: “isto”, “aqui”, “agora”, e 
suas numerosas correlações “isso”, “ontem”, “no ano passado”, “amanhã”, 
etc.” (BENVENISTE, 1988, p. 288). Assim, os verbos no futuro do pretérito, 
indicando uma condição, também marcada pela conjunção condicional 
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“Se”, revelam o tempo/espaço do irreal, do hipotético – “ser um majico”, 
“o mais bonmajico” – em contraposição ao tempo/espaço do real, o do 
“Mas em fim eu não sou um majico”. Portanto, no tempo/espaço em que 
se escreve, ou seja, no Espaço Base da enunciação, o presente, o falante 
instaura o real e o hipotético num movimento enunciativo cíclico – real, 
hipotético, real. 

Ao fazer uso da conjunção “mas”, ao final do texto, como também 
do advérbio “em fim” (enfim) em – “Mas em fim que não sou mágico” 
– o falante/escrevente retoma toda a cena enunciativa iniciada, ou seja, 
reassume o tempo real da enunciação – “eu não sou” – em contraposição 
ao tempo hipotético – “Seria o mais bom majico”, “Se eu pudesse”. há, 
portanto, mo(vi)mento de contraposição, uma operação de contraposição, 
real/hipotético no presente da enunciação escrita. Dessa forma, quando 
convidado pelo interlocutor, o tu/professor, a produzir um texto a partir 
da construção condicional “Se eu pudesse”, o falante ilustra a capacidade 
que todo o ser humano tem de operar mentalmente sobre o irreal no real. 
Essa operação é um mo(vi)mento criativo e produtivo do falante para 
responder a solicitação do seu interlocutor. 

A conjunção condicional “Se” instaura um tempo/espaço hipotético 
em relação ao tempo/espaço. Os dois espaços – o hipotético e o real – 
mantêm entre si uma relação de correspondência. Desse modo, podemos 
dizer que ocorre a operação de discursivização, a criação de um espaço de 
referenciação configurado numa, e única, instância enunciativa, como posto 
por Benveniste (1989). A partir dos dizeres do autor estamos assumindo que 
o falante, produtor do texto 1, ao realizar a operação de discursivização, cria 
um Espaço Base, o espaço de referenciação, o da realidade do falante e, a 
partir dele, integra um outro espaço, o espaço do “Se” hipotético. 

Essa oper(ação) linguística realizada pelo falante ao implementar 
e gerir o processamento discursivo revela a relação gramática, texto e 
criatividade (na linguagem). 
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Mas e a heterogeneidade? Ao se apropriar dos recursos gramaticais 
de sua língua com a intenção de fazer uma proposta de compreensão ao 
seu interlocutor, num dado tempo e espaço de interlocução, o falante 
comente alguns “erros de escrita”, a saber: “pesoaetivese”, “bonmajico”, 
“em fim”. Esses “erros” de escrita, como anunciado na Introdução 
desta proposta, são compreendidos como operações linguísticas de 
hipossegmentação e hipersegmentação.

A operação de hipossegmentação ou, nas palavras de Oliveira 
(2005), a operação de junção de palavras ocorre em pesoaetivese” e 
“bonmajico”. A junção acontece porque o falante levanta a hipótese 
de que existe uma relação unívoca entre aspectos prosódicos da fala 
e fatos da segmentação escrita. Tanto em “pesoaetivese” como em 
“bonmajico” existe a junção quando deveria haver um limite ortográfico 
e prosódico. Conforme Carvalho (1994), o falante, diante da tarefa 
de delimitar espacialmente uma palavra, irá estabelecer um diálogo 
constante entre o seu conhecimento linguístico, via pistas fornecidas 
pelo oral, e o conhecimento do sistema de escrita, via o domínio gradual 
das convenções que regem a língua escrita. 

Esse diálogo estabelecido pelo falante entre oralidade e escrita ao 
produzir a operação linguística de hipossegmentação revela a circulação 
do escrevente por práticas orais/faladas e letradas/escritas, o primeiro 
eixo da heterogeneidade constitutiva da escrita, teoria defendida por 
Corrêa (1997). Nesse sentido, esse primeiro eixo “consiste, basicamente, 
na atribuição de um lugar para o oral/falado no letrado/escrito” (COrrÊA, 
1997, p. 187). O falante, na segunda linha, “Se alguma pesoativese doente 
eu fazia ela melhorar”, realiza a operação de hipossegmentação e atribui, 
no letrado/escrito, um lugar para o oral/falado “pesoativese”. 

No entanto, a mesma palavra é segmentada de maneira correta 
e seguida do ponto final na primeira linha do texto: “Ser um majico, eu 
iria ajudar todas as pesoas.” Esse mo(vi)mento de representação ocorre 
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por meio de um processo de textualização em que o falante “atribui 
à relação entre o falado/escrito, o trânsito das práticas sociais que ele 
intuitivamente reconhece entre o oral e o letrado” (COrrÊA, 1997, p. 187). 
Esse trânsito é também reconhecido quando o falante realiza a operação 
de hipersegmentação ao grafar o advérbio “enfim”, na última linha “Mas 
em fim eu não sou majico.”.

Uma das hipóteses que o falante levanta ao realizar a operação 
linguística de hipersegmentação – inserção de um espaço em branco onde 
não existe – está relacionada a um critério morfossemântico: o fato do 
advérbio “enfim” (finalmente) ser uma homonímia imperfeita. “Enfim” 
(Finalmente) e “Em fim” (No final) são vocábulos com pronúncia igual, 
mas com grafias distintas. A semelhança da pronúncia leva o falante a 
realizar a operação de hipersegmentação. Logo, essa operação indica 
que o conhecimento que o falante tem da língua falada está amplamente 
envolvido no (seu) processo de aprendizagem da escrita, como salienta 
Oliveira (2005).

Em suma, as operações de hipossegmentação e hipersegmentação 
revelam o modo heterogêneo de constituição da escrita (COrrÊA, 1997), 
em especial, o primeiro eixo, o da representação que o escrevente faz 
da escrita, ou o que imagina ser a representação termo a termo da fala 
pela escrita ao escrever pesoaetivese”, “bonmajico”. Podemos dizer que a 
escrita é vista pelo falante como um recurso para registrar graficamente 
(e de maneira exaustiva) as marcas da materialidade fônico-pragmática do 
oral/falado, um exemplar da heterogeneidade na escrita. 

Considerações finais 

Propusemo-nos, ao longo desta interlocução, analisar o modo pelo 
qual o falante apropria-se dos recursos gramaticais de sua língua e, de 
maneira criativa, transforma-os em operações linguísticas – de natureza 
singular e ao mesmo tempo heterogênea – com a intenção de fazer uma 
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proposta de compreensão ao seu interlocutor, num dado tempo e espaço 
de interlocução. Argumentamos a favor da hipótese segundo a qual os 
“erros de escrita” produzidos pelo falante no (seu) processo de aquisição 
da enunciação escrita são manifestações de operações linguísticas das 
várias dimensões da linguagem, a ortográfica, a fonológica, a morfológica, 
a sintática, a semântica e a textual, para construir seus textos e, assim, 
produzir efeitos de sentido numa dada situação sóciocomunicativa entre 
um eu e um tu.

Observamos, a partir de uma abordagem fenomenológica 
e indiciária de investigação, que é por meio dessas operações – 
reveladoras da relação gramática, texto, criatividade, heterogeneidade 
– que o falante constrói instâncias de enunciação e, assim, faz uma 
proposta de compreensão ao seu interlocutor num dado tempo e espaço 
de interlocução. A partir da operação linguística de referenciação, o 
falante se institui como um enunciador (E) que diz eu “seria o mais 
bonmajico do mundo.” e, ao mesmo tempo, institui um enunciatário 
(Ea), representado implicitamente como tu-professor, para discorrerem 
a respeito da temática “Se eu pudesse” e, assim, se (co)referenciarem 
no tempo e espaço discursivos da enunciação escrita.

O falante, por meio dos recursos da gramática de sua língua, como 
a conjunção condicional “Se”, cria uma e única instância enunciativa, 
um espaço discursivo de referenciação-r(ealidade) em que visualizamos 
um enunciador, um enunciatário, e a relação dialógica entre ambos na 
temporalidade/espacialidade do evento aqui/agora enunciativo. Nesse 
Espaço Base, espaço da realidade do discurso, o falante integra um 
outro espaço de referenciação, o hipotético, e realiza um mo(vi)mento 
enunciativo cíclico – real, hipotético, real. Constitui, de modo criativo, 
“outros mundos na imagem do seu mundo” (FrANChI, 1987, p. 13).

Esse mo(vi)mento enunciativo cíclico realizado pelo falante 
revela a operação de discursivização: a criação de um espaço de 
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referenciação configurado numa, e única, instância enunciativa, como 
posto por Benveniste (1989). Assim, percebemos que o falante, diante 
da expressão contrafactual “Se eu pudesse”, além de criar um espaço 
de referenciação-r numa, e única, instância enunciativa, integra, 
recursivamente, numa rede, dois espaços – o real (mas em fim eu não 
sou um majico) e o hipotético (Ser um majico, eu iria ajudar todas as 
pesoas.). Essa integração de espaços ilustra a capacidade cognitiva e 
criativa que o falante (e todo ser humano) tem de operar mentalmente 
sobre o irreal “Se eu pudesse” no real “Mas em fim eu não sou um 
majico.”, a fim de produzir uma resposta para a proposta de escrita 
feita pelo tu/professor.

Além da operação de contraposição existem outras – a de 
hipersegmentação e a de hipossegmentação – que evidenciam a 
relação discursiva do eu com o seu parceiro, o tu/professor, ambos 
implicados no tempo/espaço da enunciação escrita. Fatos ligados à 
enunciação oral presentes em enunciados escritos, a saber, “em fim” 
(hipersegmentação), “pesoaetivese”, “bonmajico” (hipossegmentação), 
são indícios do modo heterogêneo de constituição da escrita (COrrÊA, 
1997), representam a construção de hipóteses, a circulação do falante 
por práticas sociais do oral/falado e do letrado/escrito ao instituir 
a relação enunciador e enunciatário num tempo e num espaço 
discursivos. Esses “erros de escrita” produzidos pelo falante são, assim, 
manifestações de operações linguísticas.

Em síntese, a partir da apreensão de tais mo(vi)mentos singulares 
podemos dizer que o falante apropria-se dos recursos gramaticais 
de sua língua e, de maneira criativa, transforma-os em operações 
linguísticas, como a referenciação, a discursivização, a contraposição, 
a hipossegmentação e a hipossegmentação, para produzir um evento 
comunicativo, o texto, no qual convergem ações linguísticas, sociais 
e cognitivas, conforme Nascimento e Oliveira (2004). Nesse evento 



sumário

593Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

comunicativo há, como afirma Franchi (1987), um trabalho criativo que 
revela um “eu” que se identifica com um “outro” e a ele se contrapõe. 
Esse trabalho criativo permite o reconhecimento da interface gramática, 
texto, criatividade e heterogeneidade no processo de aquisição da 
enunciação escrita.
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VARIAÇÃO LINGUÍSTICA E ENSINO: “A FALA DE NOI” NA ANÁLISE 
DE VARIANTES LINGUÍSTICAS EM PESQUISA REALIZADA POR 

ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Cícero José da Silva (MPLE/UFPB) 

Profa. dra. Juliene Lopes Ribeiro Pedrosa (MPLE/UFPB)

Introdução

Nas últimas décadas, as práticas pedagógicas que circulam os 
ambientes escolares, no que diz respeito aos processos de ensino-
aprendizagem de língua materna, evoluíram de forma considerável, pois, 
com o advento dos estudos linguísticos desenvolvidos nas diversas áreas 
da língua, têm-se novas possibilidades de abordagem deste objeto. Isso 
ocorreu, principalmente, porque foi possível a transposição didática de 
aparatos teórico-metodológicos de estudos linguísticos para o campo da 
educação básica, como é o caso da Sociolinguística. 

Diante disto, este artigo propõe uma pesquisa em que os alunos 
percebam no seu meio as diferenças entre as variantes orais informais, 
que são predominantes na feira livre da cidade de São Caetano, agreste 
de Pernambuco, por exemplo, das variantes mais formais, como as que 
estão presentes na escola. Com isso, buscam-se identificar, junto aos 
alunos, elementos que compõem os falares da comunidade linguística 
que circula nessa feira em situação espontânea de uso da língua em um 
contexto sociocultura, e, assim, analisar e compreender variáveis de 
ordem fonético-fonológica, morfológica, lexical e estilístico-pragmática 
que estão presentes na fala tanto dos feirantes, como na sua.

Este estudo tem como arcabouço teórico a Sociolinguística 
Variacionista ou Teoria da Variação, por relacionar a heterogeneidade 
linguística com a heterogeneidade social, situando os estudos sobre a 
língua, como um produto social autêntico, espontâneo e inerente aos 
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fatores sociais que marcam seu uso e funcionamento nas comunidades 
linguísticas a partir dos contextos reais de interação verbal. Como também, 
na Sociolinguística Educacional, por se tratar de uma área teórica de vertente 
pedagógica aplicada à sala de aula. Para isso, ancoramos nossa base teórica 
em: Alkmim (2012), Antunes (2013), Bagno (2009), Bortoni-ricardo (2013, 
2014, 2016), hora (2011), Labov (2014), Tarallo (1985), entre outros.

Como metodologia, traçamos uma sequência de estudo em sala de 
aula, para a vertente teórica de análise e aplicação, e outra de pesquisa 
de campo, na qual os alunos de quatro turmas de 3o anos da escola de 
referência em ensino médio Agamenon Magalhães, situada na cidade de 
São Caetano, Agreste de Pernambuco, realizaram visitas regulares à feira 
livre da mesma cidade, onde coletaram de forma espontânea falas de 
várias pessoas que circulam neste ambiente. 

Portanto, esperamos que este trabalho contribua para o processo de 
ensino-aprendizagem linguístico em uma vertente de respeito à língua do 
outro, e para análises diversas nas práticas Sociolinguísticas de salas de 
aulas heterogêneas como a própria língua.

Sociolinguística, variação e ensino

No Brasil, a partir do final da década de 1970 e início da de 1980, 
surgiram movimentos em prol de renovações da escola e esforços de 
melhoria da qualidade do ensino. Nos estudos voltados para o campo da 
linguagem, surgem novas tendências teóricas que emergem no final destas 
décadas, como os estudos sobre o letramento, a Linguística Enunciativa e 
as Linguísticas Discursivas, entre outros, os quais passam a apontar muitos 
problemas nas práticas educativas do ensino de língua materna. Com isso, 
percebe-se que há uma necessidade de romper com o ensino de língua 
pautado apenas no tradicionalismo.

Além desse aspecto tradicional, com as novas tendências linguísticas 
inseridas nas práticas sociais educativas, o foco do estudo da língua não é 
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mais o sistema em si, passando-se a abordar não só a estrutura ou formas 
linguísticas que compõem a língua, mas também, sua relação com e no 
contexto social de uso, assim como outros fatores. Segundo Alkmim (2012), 
linguagem e sociedade estão ligadas entre si de modo inquestionável. 
Assim, os estudos em torno do objeto língua ganham novos paradigmas e 
caminhos, os quais passam a observar a manifestação verbal da língua em 
sua instância social, autêntica e em contextos de usos reais espontâneos 
e inerentes aos fatores sociais que marcam seu funcionamento nas 
comunidades linguísticas.

Portanto, considerar a língua neste contexto de estudo e análise é 
levar em consideração fatores socioculturais nos quais essa manifestação 
da expressão verbal ocorre, como também, a comunidade da fala ao qual 
pertence o produtor de sua própria fala. Logo, esses novos caminhos para 
a superação do ensino tradicional, iniciam um lento processo de mudanças 
na escola em todos os seus âmbitos e, principalmente, no campo de 
ensino da língua materna. Seguindo essas novas mudanças, situamos 
a sociolinguística como uma nova vertente de estudos e abordagens 
linguísticas que valoriza as condições de produção da fala, pois quando 
se estuda o uso da língua em meio a uma comunidade de fala, percebe-se 
que é inevitável a presença de sua dimensão discursiva, histórica e social.

Nesse sentido, a língua passa a existir enquanto atividade constitutiva 
de interação verbal em contexto social e histórico, e a partir destes, ela 
é constituída e transformada. Portanto, segundo Bagno (2009), a língua 
é uma atividade social, um trabalho coletivo, empreendido por todos os 
seus falantes cada vez que eles se põem a interagir por meio da fala ou 
da escrita.

Pondo de maneira simples e direta, podemos dizer que 
o objeto da Sociolinguística é o estudo da língua falada, 
observada, descrita e analisada em seu contexto social, 
isto é, em situações reais de uso. Seu ponto de partida 
é a comunidade linguística, um conjunto de pessoas que 
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interagem verbalmente e que compartilham um conjunto 
de normas com respeito aos usos linguísticos (ALKMIM, 
2012, p. 33).

Assim, por um lado, tem-se a imanência do sistema que compõe a 
língua, o qual é responsável pelos recursos disponíveis para servir o usuário 
em situações subjacentes de comunicação, fornecendo elementos através 
de sua própria conjuntura estrutural. Aliás, é através de sua estrutura 
que se é possível descrever a organização das formas linguísticas que 
compõem o sistema da língua. Por outro lado, a língua permite que esse 
sistema seja colocado em prática em uma dimensão social de uso efetivo-
interativo do código linguístico atrelado ao contexto histórico e social de 
uma comunidade de fala, sendo assim, como ressalta Antunes (2013), 
a brecha por onde entra a heterogeneidade das pessoas e dos grupos 
sociais, com suas individualidades, concepções, históricas, interesses e 
pretensões. Uma língua que, mesmo na condição de sistema, continua se 
fazendo, se construindo. 

No entanto, apesar de derivarem muito de sua 
abordagem da linguística estrutural, os sociolinguistas 
rompem incisivamente uma tendência da linguística: 
a de tratar as línguas como sendo completamente 
uniformes homogêneas ou monolíticas em sua estrutura; 
sob este ponto de vista, que vem sendo reconhecido 
atualmente como pernicioso, as diferenças encontradas 
nos hábitos de fala de uma comunidade eram encobertas 
como “variação livre”. Uma das maiores tarefas da 
sociolinguística é demonstrar que na verdade tal variação 
ou diversidade não é “livre”, mas correlacionada a 
diferenças sociais sistemáticas. (BrIGhT, 1974, p. 18). 

Dessa forma, a variação linguística também é algo inerente à própria 
manifestação da língua, condicionada a fatores sociais, ou seja, há em 
si a interferência linguística e extralinguística, pois os indivíduos que 
compõem as comunidades falantes pertencem a classes socioeconômicas 
distintas e desenvolvem atividades diferentes que envolvem fatores 
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sociais e culturais. Nessa concepção, a língua só pode ser vista como 
um conjunto sistemático, mas heterogêneo, aberto, móvel, variável: um 
conjunto de falares, na verdade, já que é regulado por comunidades de 
falantes (ANTUNES, 2013, p. 22).

Portanto, estudar a língua nesta vertente deve levar em consideração 
tanto os aspectos internos do próprio sistema quanto os aspectos externos 
da manifestação linguística. A língua não é homogênea, mas heterogênea, 
não há uma única forma para a língua, pois ela varia de acordo com a 
referência do falante e de sua comunidade de fala, se é alfabetizado ou não, 
assim, como também varia quando é falada por um homem ou por mulher, 
por criança ou por um adulto, por pessoas de diferentes classes etc. 

Dessa forma, não existe um purismo linguístico, entretanto, o que se 
tem são formas variadas de manifestação da mesma língua em contextos 
de uso linguístico das comunidades de fala, que quando estudadas 
percebe-se imediatamente a ocorrência de variações diversas na mesma 
língua, o que reafirma a natureza heterogênea da língua, ou seja, toda 
comunidade apresenta modos diferentes de uso e de representação verbal 
“a essas diferenças maneiras de falar, a Sociolinguística reserva o nome 
de variedades linguísticas” (ALKMIM, 2012, p. 34, grifo da autora). Toda 
e qualquer língua apresenta variedades, por isso não existe uma língua 
homogênea inserida em uma comunidade de falantes. 

A existência de variação e de estruturas heterogêneas 
nas comunidades de fala investigadas está certamente 
bem fundamentada nos fatos. É a existência de qualquer 
outro tipo de comunidade de fala que deve ser posta em 
dúvida. [...] a heterogeneidade não é apenas comum, ela 
é o resultado natural de fatores linguísticos fundamentais 
(LABOV, 2014 [1972], p. 238). 

Sendo assim, toda língua e todo evento linguístico em sua ocorrência 
natural inseridos nas comunidades linguísticas não estão isentos dos 
fenômenos variacionais, e o que seria estranho mesmo era a ausência 
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desses fenômenos na ocorrência das línguas. Neste sentido, não se 
pode estudar a língua sem correlacioná-la à sociedade em que esta 
é desenvolvida. Desta forma, o estudo da língua também passa a ser o 
estudo da sociedade. Bagno (2009) ressalta que língua e sociedade estão 
indissoluvelmente entrelaçadas, entremeadas, uma influenciando a outra, 
uma constituindo a outra. Assim, não se pode falar em heterogeneidade 
linguística sem heterogeneidade social “por ‘social’ entendo aqueles traços 
da língua que caracterizam vários subgrupos numa sociedade heterogênea 
(LABOV, 2014 [1972], p. 313, destaque do autor)”.

Todavia, vale ressaltar que a variação linguística não ocorre de forma 
aleatória, mas de forma estruturada e organizada, afinal a língua não é 
um sistema caótico, e sua estrutura tanto nas modalidades oral como 
escrita sustentam seu uso de forma ordenado. Assim, a variação, para 
Labov ([1972] 2014), pressupõe a opção de dizer “a mesma coisa” de várias 
maneiras diferentes, isto é, as variantes são idênticas em valor de verdade 
ou referencial, mas se opõem em sua significação social e/ou estilística.

Portanto, há uma lógica linguística na produção verbal do falante 
em consonância com a ordem estabelecida pela língua e pelos fatores 
extralinguísticos – pode-se tomar como exemplo a ocorrência do 
pronome pessoal “você” que em algumas circunstâncias pode sofrer 
variações: “você” ~ “ocê” ~ “cê”, em outras uma troca estilística 
“senhor” – a própria ordem linguística possibilita uma seleção lexical de 
possibilidades de construção de um mesmo enunciado. Por isso, para 
Bortoni-ricardo (2014, p. 53),

A sociolinguística laboviana é também conhecida como 
correlacional, por admitir que o contexto social e a fala são 
duas entidades distintas que podem ser correlacionadas. 
A explicação estrutural para os fenômenos heterogêneos 
do comportamento linguístico é investigada, na 
Sociolinguística correlacional, por meio da correlação 
estatística entre esses fenômenos não categóricos, isto 
é, que variam de um enunciado para outro, de um falante 
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para outro, ou até de um estilo para outro no repertório 
do mesmo falante, com entidades linguísticas e sociais. 

Consequentemente, as línguas abrangem contextos de uso 
socioculturais e manifestam-se de diversas formas e maneiras, 
principalmente através dos diversos falares, independente da época ou da 
própria região a qual ela esteja relacionada “tudo isso porque linguagem, 
língua e cultura são, reiteramos, realidades indissociáveis” (ANTUNES, 
2013, p. 23). Por isso, as ocorrências variáveis do fenômeno linguístico 
estão imbricadamente ligadas a diversas causas que revelam identidades 
variáveis de e nos usuários da língua, assim como estão situadas em todos 
os níveis da língua, pois são perceptíveis os fatores de variantes linguísticas 
de ordem: fonético-fonológica (o apagamento do “d” no grupo “ndo”: 
cantando ~ cantano); morfossintática (concordância nominal: as meninas 
~ as menina – concordância verbal: eles saíram ~ eles saiu); lexical (dudu ~ 
din-din ~ sacolé ~ geladinho).

É a partir desse conjunto de fatores que se pode descrever os padrões 
de variantes linguísticas de uma determinada comunidade de fala. Fala essa 
situada em situação de interlocução espontânea, livre de monitoração. Por 
isso, nosso foco será a língua falada, ou como diz Tarallo (1985), o veículo 
linguístico de comunicação usado em situações naturais de interação social, 
do tipo face a face (o vernáculo). Isto é, como os falantes se comportam ao 
utilizarem a sua língua em determinados lugares e contextos, como também, 
a adequação do uso da língua às situações diversas que o falante está inserido.

No entanto, mesmo a Sociolinguística apresentando uma nova 
proposta de abordagem linguística de estudo e de ensino na qual situa 
a língua em uma dimensão heterogênea e diversificada, considerando 
fatores socioculturais inerentes à sua manifestação verbal, não se tem, 
ainda, uma transposição didática dos objetos dessa área de pesquisa 
da língua para uma prática efetiva em sala de aula que tome a variação 
linguística como fator de comunicação. 
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Não é o caso de se descartar as formas ou normas da língua que 
sustentam a sua historicidade ou sua arquitetura enquanto objeto 
linguístico, tampouco dizer que a escola deve abandonar o ensino de 
língua materna voltada para a sistematização de formas linguísticas, mas 
trabalhar as diversas formas de construção social que a língua apresenta, 
inclusive a própria forma “padrão” enquanto manifestação real e não ideal. 

Segundo hora (2011), o sistema educacional tem papel fundamental 
na difusão do conhecimento da língua padrão, no entanto, essa difusão não 
é uma substituição de uma modalidade por outra, pois a escola deve ter 
ciência de que o aluno já tem uma bagagem implícita de sua língua materna 
antes mesmo do estudo sistemático da escola, ou seja, “já adquiriram a 
base da gramática e da fonologia da língua falada, naturalmente e sem 
instrução explícita. Na escola, a criança aprende a ler e escrever, e o 
letramento se dá na língua padrão” (hOrA, 2011, p. 21). 

Os padrões postos para o ensino devem levar em consideração 
uma gramática que surge, varia e muda de acordo com as necessidades 
comunicativas do usuário da língua nos movimentos de interação e 
de interlocução situacionais. Assim, as velhas formas ganham funções 
novas. Dessa forma, esses princípios respondem e atendem o que dizem 
os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (PCN): 
“É importante que o aluno, ao aprender novas formas linguísticas, 
particularmente a escrita e o padrão de oralidade mais formal orientado 
pela tradição gramatical, entenda que todas as variedades linguísticas são 
legítimas e próprias da história e da cultura humana” (1998, p. 82).

Neste segmento de ensino, é de suma importância verificar a própria 
ideologia que circula em torno do termo “padrão”, já que em muitos casos 
está ligado a uma língua estática, engessada e cristalizada no ensino de 
formas fixas descontextualizadas, bem próximas de uma perspectiva única 
de trabalho pautado na gramática normativa. Dessa mesma maneira, 
quando os PCN citam o trabalho com a gramática, entende-se um 
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paradigma de ensino em direção ao uso em uma dimensão que ultrapassa 
as puras classificações das categorias da língua, uma gramática que reflita 
todos os constituintes que formam a língua, pois, quando se produz um 
ato verbal, enunciam-se todas as categorias ao mesmo tempo: o léxico, 
a semântica, a morfologia e o discurso em um ato único de produção 
enunciativa contextualizada, já que tudo isso é inerente à própria língua. 

Por isso, a própria definição de gramática pode nortear o ensino das 
variedades linguísticas na escola. E é a partir de que perspectiva se ensina 
gramática que a escola pode até implantar uma vertente preconceituosa 
direcionada por uma ideologia psicossocial de que há um padrão 
linguístico ideal, pois, “é característica da ideologia padrão acreditar que 
esta variedade padrão uniforme com todas as suas regras de correção 
imposta seja realmente a própria língua” (hOrA, 2011, p. 21). Aliás, uma 
das primeiras contribuições da Sociolinguística para o efetivo trabalho 
docente em Língua Portuguesa envolve a discussão das chamadas normas 
linguísticas, que determinam o uso dos termos “norma-padrão” e “norma 
culta” aplicados em salas de aulas em que as propostas de ensino são 
voltadas à formação de um ideário linguístico ou de uma língua ideal. 
Segundo Antunes (2013, p. 28, grifos da autora) 

O conceito de norma pode equivaler à regra, que todos 
devem incondicionalmente seguir, sendo, assim, projeta, 
no sentido de que regula as produções que vão acontecer, 
como pode corresponder àquilo que regularmente ocorre 
em um determinado contexto, sob certas condições, 
correspondendo, portanto, àquilo que é regular, que 
costuma acontecer nos usos cotidianos da língua. 

Dessa maneira, quando o professor, no ensino de língua materna, 
busca estabelecer certas regras pautadas apenas em uma norma de 
padronização, elegendo um padrão que seja regulador e ditador de normas 
que buscam um purismo perfeito de representação e de ocorrência, 
controlados apenas pela dimensão subjetiva, abstrata e idealizada 
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da língua, remete este ensino a um enquadramento normativo que 
descarta o fator sociocultural, histórico e até ideológico de representação 
linguística de toda e qualquer dimensão heterogênea que a língua possa 
carregar. Assim sendo, esse padrão de ensino baseia-se em uma norma-
padrão idealizada, descontextualizada e distante do uso verbal da língua, 
aproximando-se, deste modo, às gramáticas normativas.

Por outro lado, norma pode ser entendida como aquilo que 
costumeiramente e regularmente acontece com a língua nas comunidades 
de fala, com e no uso efetivo de formas linguísticas por parte de 
determinados grupos em situação cotidiana de produção verbal. Em 
outras palavras, é o uso real da língua realizado por diferentes grupos 
sociais levando em consideração o que de fato se diz em determinada 
comunidade de fala atrelada a fatores condicionados pela produção 
sociocultural, histórica e ideológica que formam uma mesma comunidade 
linguística. Portanto, nesta concepção localiza-se a “norma culta” que 
remete ao uso concreto e objetivo da língua a qual se manifesta e tem 
como características a produção preferida de realização de padrões 
linguísticos que configuram, deste modo, efetivas variedades linguísticas 
por determinadas comunidades de fala.

Assim sendo, há uma necessidade de aceitar e trabalhar com essas 
variedades trazidas pelos alunos, levando-os a perceberem que suas 
produções escritas e orais devem ser estudas na escola em consonância 
com os estudos da norma culta de uso, mas respeitando sua norma cultural 
de ocorrência, a primeira que ele tem contato antes de chegar à escola.

Tendo em vista esse cuidado ao tratar as normas linguísticas, é de 
suma importância reconhecer as diversas formas e estruturas da língua 
partilhadas pelos falantes urbanos, das variedades populares e das 
variedades cultas, há mais semelhanças entre essas variedades do que 
diferenças. Assim, é fundamental que o profissional do ensino de Língua 
Portuguesa seja capaz de reconhecer os traços que são descontínuos, 
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e que efetivamente caracterizam o falante rural e ou/não escolarizado 
do falante urbano e/ou escolarizado (MArTINS et al, 2014, p. 15). Como 
na feira livre de São Caetano estão presentes falantes que operam as 
variedades em perspectiva diastrática (social) e diatópica (urbana x rural) 
e que essas variantes operam dentro de variáveis tanto graduais como 
descontínuas, torna-se, portanto, um espaço onde as marcas de uma 
língua real e em uso efetivo (com marcas lingüísticas) formam a identidade 
do falante principalmente em instâncias morfológicas e fonológicas. 

Nesse contexto, tornam-se relevantes as práticas sociolinguísticas 
que mostram aos alunos que “os erros de português” são, na realidade, 
diferentes formas de uso de uma mesma língua. Assim como, inserir os 
alunos em contextos naturais de falas como é o caso da feira pública de 
São Caetano, a fim de mostrar as ocorrências linguísticas que de fato 
aparecem no cotidiano da língua dos falantes, como traços descontínuos e 
traços graduais. Dessa forma, os considerados “erros” devem ser tratados 
como ocorrências derivadas dos diversos falantes, os quais utilizam a 
língua em situação de interação que constroem e são construídos por o 
uso efetivo deste código verbal. Afinal, a língua portuguesa falada no Brasil 
precisa ter como foco de sua legitimidade as manifestações da plural e 
mestiça cultura brasileira. (ANTUNES, 2013, p. 31). 

Dessa forma, levar os alunos a realizarem uma pesquisa de campo 
com as variedades linguísticas é convidá-los a refletir sobre a sua realidade 
linguística e, ao mesmo tempo, colocá-los em confronto com as outras 
variantes, inclusive mostrar com um olhar crítico as colocações da gramática 
normativa que prescreve a norma-padrão. E, acima de tudo, é promover 
a inclusão linguística de todas as variantes, conscientizando o discente 
de que todas as variantes são importantes e que não há uma melhor 
ou pior. Buscando, assim, banir as atitudes preconceituosas e posturas 
discriminantes com certos usos da língua em situação de interação verbal.
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Trajetória da pesquisa

Buscamos ancorar nossas reflexões nos princípios teóricos da 
Sociolinguística Laboviana ou Teoria da Variação (1966; 1972), somando-
se, assim, a essa reflexão o campo de ação da Sociolinguística Educacional 
(BOrTONI-rICArDO, 2014, 2013), por se tratar de uma área teórica, mas 
direcionada para uma prática, ou seja, uma vertente pedagógica aplicada 
à sala de aula. Já que por um lado é possível vivenciar a parte prática 
da pesquisa com os alunos envolvidos, e por outro, desenvolver a parte 
teórica no trabalho cotidiano do professor. Além do mais, esta pesquisa 
é uma prática de pesquisa-ação, pois propõe o estudo teórico seguido 
de um plano de intervenção em que o pesquisador é membro integrante 
da população onde se dará o estudo, por promover a integração entre 
a teoria e a prática e que resulta em um trabalho para usufruto da 
população. Isso se justifica porque “toda pesquisa-ação possui um caráter 
participativo, pelo fato de promover ampla interação entre pesquisadores 
e membros representativos da situação investigada. Nela existe vontade 
de ação planejada sobre os problemas detectados na fase investigada” 
(ThIOLLENT, 1997, p. 21).

Outro aspecto que acoplamos à pesquisa é um viés de desenvolvimento 
etnográfico e colaborativo, pois, como ressalta Bortoni-ricardo (2013), a 
pesquisa etnográfica colaborativa tem por objetivo não apenas descrever, 
como no caso da etnografia convencional, mas também promover 
mudanças no ambiente pesquisado. Dessa forma, tanto o professor 
quanto os alunos envolvidos na pesquisas são protagonistas das ações 
desenvolvidas no decorrer do projeto. 

A principal mudança observada durante a pesquisa foi a de que os alunos 
perceberam que a língua é heterogênea, existindo várias formas de dizer a 
mesma coisa com o mesmo valor de verdade. Assim, perceberam que “os erros 
de português” são, na realidade, diferentes formas de uso de uma mesma 
língua, desconstruindo preconceitos existentes. E, por isso, propusemos uma 
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pesquisa em que os alunos percebessem no seu meio as diferenças entre as 
variantes orais informais, que são predominantes na feira livre, por exemplo, 
das variantes mais formais, como as que estão presentes na escola. A ideia de 
levar os alunos à feira de São Caetano-PE, conhecida como feira livre de São 
Caetano, deve-se não só à sua importância cultural, mas também ao fato de 
ser um contexto real de uso que favorece ao aluno analisar e compreender 
variáveis de ordem fonético-fonológica, morfológica e lexical que estão 
presentes na fala tanto dos feirantes, como na dos próprios alunos. 

Tendo isso em vista, vamos expor os resultados parciais do início de 
nossa pesquisa, já que o projeto ainda está em desenvolvimento. Dessa 
forma, o primeiro passo foi ministrar duas aulas, com duração de 50 
minutos cada uma, em quatro turmas de 3o ano de ensino médio da escola 
citada. Durante as aulas foram trabalhados os seguintes conteúdos:

• Variedades linguísticas – diatópica e diastrática; 
com ênfase nos aspectos fonético-fonológicos, 
morfossintáticos e lexicais, além de ressaltar a 
variação entre o falar regional e o urbano;

• Preconceito linguístico;

• Variedades dialetais: o contexto, o locutor 
/ interlocutor, o propósito comunicativo e a 
pluralidade discursiva;

• Modalidades da língua.

Todos os conteúdos foram ministrados em aulas expositivas, tendo 
como recursos didáticos: data show, computador, aparelho de som 
e textos impressos. Depois da exposição e do estudo dos conteúdos, 
dividimos cada sala em grupos de pesquisa com oito alunos cada um, pois 
cada sala tem de 36 a 40 alunos. Nessa primeira etapa, direcionamos os 
alunos para duas visitas à feira municipal com o intuito de registrar de 
forma livre os falares ouvidos e percebidos por eles em momentos de 
situação real de comunicação. Esse registro foi realizado utilizando os 
celulares de cada aluno, tanto em versões de vídeo, como em versões de 
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gravação de conversas, além de produzirem um diário de bordo para o 
registro de todos os momentos vivenciados como pesquisadores.

Neste trabalho, faremos um recorte com quatro grupos de alunos, 
um de cada 3o ano; como já citado, cada grupo possui oito componentes. 
Como a pesquisa está em andamento, iremos expor os dados analisados 
até o presente momento.

Depois da primeira visita, os alunos produziram relatórios com 
tabelas em que regist0raram grupos de palavras com suas variantes e já 
começaram a perceber que existem padrões linguísticos nas ocorrências 
de alguns vocábulos como “dois” ~ “doi”, com o apagamento da fricativa 
final “s”; o pronome “nós” ~ “noi”, com ditongação da vogal tônica final; 
“homem” ~ “home”, com a não nasalização de sílabas postônicas. Teceram, 
assim, um pequeno corpus de análise, como mostram os registros a seguir.

 Momento 1 – Fala espontânea de São Caetano

Queremos chamar atenção para as pretensões do trabalho com 
uma ressalva, o objetivo não é ensinar as teorias da Sociolinguística 
Variacionista, mas inserir o aluno em uma prática concreta do estudo da 
variação linguística que o possibilite manusear o estudo da língua, para 
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que, dessa forma, ele possa perceber o seu viés heterogêneo e desconstruir 
vários estereótipos criados com base em preconceitos.

Com os grupos em sala de aula, tivemos o cuidado de analisar os 
vocábulos com os alunos de forma sistemática fazendo comparações do 
léxico em três normas: a norma-padrão (com a ajuda de dicionários); a 
norma culta e a norma coloquial. Além do mais, chamamos a atenção dos 
alunos para o contexto discursivo que todas as palavras são produzidas, uma 
feira livre, e fizemos questionamentos como: Neste contexto de produção 
de falas é possível considerar estas construções como adequadas? Quais 
contextos de produção da oralidade que não seria adequado usar algumas 
ocorrências linguísticas da feira? Nesta concepção existe “erro” linguístico?

Na segunda visita à feira os alunos fizeram a transcrição de diálogos, 
neste ponto o registro em vídeo foi essencial para a recuperação de 
trechos perdidos pelas anotações no presente momento da pesquisa de 
campo. Toda transcrição e registro foram realizados sem monitoração de 
falas, ou seja, são registros aleatórios de ocorrências orais da língua.

Nesta segunda etapa, os alunos observaram a construção das 
sentenças em atividade verbal sem monitoramento e o uso do léxico, 
formando unidades comunicativas de interação. 
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Momento 2 – Fala espontânea de São Caetano

 
Fragmento 1 

O primeiro fragmento é uma entrevista que um grupo de alunos 
realizou com um feirante do sexo masculino, que só frequentou dois anos 
na escola básica, também mora na zona rural da cidade de São Caetano, 
ou seja, um falante não escolarizado morador da zona rural. Os alunos 
notaram que em relação ao uso do plural, há o apagamento do morfema 
plural /S/, em construções como “cinco ano, né” (como o numeral cinco já 
indica plural o falante não acrescenta o morfema /S/ no vocábulo “ano”) 
e isso é uma constante na fala dele “quatro por doi”, o que resulta em 
uma concordância nominal que foge da redundância gramatical da norma-
padrão, isto é, não redundante, como observado nas variedades populares.

No fragmento 2, os alunos pontuaram o processo variável “trabalho” 
~ “trabaio” ~ “trabaia”, em que a lateral palatal /x/ “lh” é produzida como 
uma semivogal /j/ “i” antes de [a, o, u], pontuaram também a variação 
“dinheiro” ~ “dinhero”, em que ocorre a redução do ditongo decrescente 
[ei] para [e], principalmente quando este ditongo é seguido pelo [r]. 
Observaram às construções “esse maiozin é pequenenin”, em que há uma 
simplificação da consoante nasal palatal, que se apresenta apenas com a 
nasalização da vogal: [maj zi)øu] ~ [maj zi)] – (maiozinho > maiozin).

Fragmento 2
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O aluno não precisa deter todo o conhecimento técnico e sistemático 
sobre as ocorrências variáveis da língua em situação de uso verbal, porém, 
o professor precisa situá-lo dentro do contexto de trabalho de manuseio 
linguístico para que ele possa perceber que os falantes produzem e usam 
uma língua heterogênea, que vai se adaptando às diversas situações de 
uso. Não é o caso de diretamente trabalhar conceitos da fonética e da 
fonologia, até porque, o objetivo não é este, mas oportunizar o contato 
real do aluno em práticas que movimentem a norma “padrão”, “culta” e 
“coloquial” ao mesmo tempo. 

Queremos ressaltar que outras análises serão realizadas no nosso 
projeto, dando sequência às anteriores, porém, aqui fizemos apenas um 
recorte do que já discutimos em sala de aula. Outra questão importante a 
ser dita é que o professor pode/deve direcionar a sua pesquisa a um aspecto 
da língua, por exemplo, o morfológico, mas é importante mostrar que em 
todos os níveis da língua há variação, saindo, assim do âmbito da variação 
lexical, em geral a única presente na maioria dos livros didáticos quando se 
pretende discutir a variação linguística. Assim como, o professor deve ficar 
livre para adaptar e aplicar o trabalho em sua realidade de uso da língua.

Considerações finais

Como exposto neste trabalho, percebemos que a língua enquanto 
manifestação verbal espontânea em meio às varias comunidades 
linguísticas, é heterogênea, isto é, observa-se no seu funcionamento 
em contextos de uso, formas variadas marcadas em seu léxico, em sua 
morfologia e especialmente em sua instância fonética e fonológica. Com 
isso, o ensino de língua materna não pode ficar restrito, apenas, a uma 
forma purista das dimensões que componham a “língua”, enquanto 
objeto de ensino, mas a escola deve mostrar ao próprio aluno que não 
existe uma forma única de expressão verbal a qual seja detentora de uma 
verdade linguística, uma vez que a língua em seu aspecto histórico e social 
apresenta variações inerentes ao cotidiano dos falantes. 
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Nesta assunção, a noção de “erro” é revista pelo aluno ao perceber 
que o uso autêntico da língua permite adequações dos mecanismos 
linguísticos aos contextos de fala. Assim, a escola já desconstrói a noção de 
“falar certo” e “falar errado”, e trabalha a adequação linguística ligada ao 
contexto discursivo, com isso, combate-se o preconceito ligado à atitude 
linguística na e fora da sala de aula. Com isso, os alunos percebem as 
variantes como: os efeitos da língua no contexto e do contexto na língua; 
e que o status de uma variante sobre a outra é pura questão ideológica e 
socioeconômica, como também, deriva de fatores históricos. 

Por fim, e não menos importante, situar o aluno em práticas 
autônomas de pesquisas linguísticas, mesmo as mais simples, é direcionar 
o discente no processo de ensino-aprendizagem em mediação pedagógica, 
por parte do professor, e de autonomia de construção do conhecimento, 
por parte do aluno, principalmente no desenvolvimento das competências 
linguísticas. Por tudo isso, percebemos que a realização desta pesquisa 
proporcionou o uso e a reflexão sobre a língua materna na escola, tanto 
por parte do aluno como do professor, até porque a intenção não é 
formar um teórico em Sociolinguística, mas utilizar essa vertente para 
realizar práticas linguísticas reflexivas e produtivas nas quais ampliem as 
competências comunicativas dos alunos.
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O DESGARRAMENTO DE ORAÇÕES ADVERBIAIS NOS ROTEIROS  
DE CINEMA

Andressa Matheus Fontes (IC – UFRJ) 
 Violeta Virginia Rodrigues (UFRJ)

Apresentação do tema

Com base em Decat (2011), consideram-se desgarradas as cláusulas 
que ocorrem isoladas como enunciado independente ou de “maneira 
solta”, sem vínculo com a oração nuclear, fenômeno que a autora 
denominou de desgarramento. 

Assim, o principal objetivo deste trabalho é mostrar principalmente 
o uso desgarrado de cláusulas que se combinam umas com as outras por 
hipotaxe adverbial. 

Partindo do conceito de unidade informacional, tal como postulado 
por Chafe (1980), verificaram-se, no corpus roteiro de Cinema, ocorrências 
de orações adverbiais que se materializam linguisticamente na modalidade 
escrita do português do Brasil como estruturas de desgarramento, 
constituindo, por si mesmas, unidades de informação à parte.

Os filmes foram coletados do site <www.roteirodecinema.com.br>, 
que disponibiliza, desde 2003, mais de 380 roteiros de inúmeros filmes 
nacionais na íntegra, já produzidos ou inéditos.

Além dos pressupostos teóricos do Funcionalismo encontrados nos 
trabalhos de Chafe (1980), Decat (2011) e Neves (2003), utilizaram-se, 
ainda, para análise prosódica, os trabalhos de Ford (1988) sobre dados 
de fala versus escrita & relação entre a fronteira entoacional de cláusulas 
hipotáticas (temporais, causais e condicionais) e a pontuação, além de 
Silvestre (2012) sobre as cláusulas hipotáticas adverbiais desgarradas.
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Nossa hipótese, então, é a de que há uma marca de ruptura que 
caracteriza as desgarradas, ainda não estudadas com relação a esse 
aspecto no português do Brasil (doravante PB).

A análise instrumental foi realizada no programa computacional Praat, 
a fim de que se verificasse o comportamento dos parâmetros prosódicos 
pausa e entoação na caracterização das desgarradas.

Pressupostos teóricos

No âmbito da gramática tradicional (doravante GT), o período 
composto por subordinação engloba três tipos de orações: as substantivas, 
as adjetivas e as adverbiais. Já na teoria funcionalista, a noção de 
subordinação pode ser revista com base na adoção da tríade parataxe, 
subordinação e hipotaxe. 

Pela abordagem tradicional, postula-se que todas as subordinadas 
são dependentes sintaticamente da oração principal. No entanto, à luz da 
proposta funcionalista, a subordinação envolve relação de constituência 
entre orações e/ou constituintes da oração, a parataxe e a hipotaxe 
envolvem relação de combinação entre orações. Sendo assim, as orações 
substantivas e adjetivas restritivas da GT são, nesse caso, as subordinadas 
do Funcionalismo. As substantivas porque são constituintes do SV e as 
adjetivas restritivas porque são constituintes do SN, ou seja, são encaixadas 
em outro constituinte. As coordenadas, que correspondem às paratáticas 
do Funcionalismo, não estabelecem relação de constituência com outra 
oração, mas simplesmente se combinam com outra. As adverbiais e as 
adjetivas explicativas da GT são denominadas hipotáticas no Funcionalismo 
porque se combinam com outra acrescentando a ela uma circunstância, um 
adendo. As adverbiais da GT são consideradas as hipotáticas prototípicas, 
porque servem para realçar, muitas vezes, o que foi expresso na oração 
anterior ou até mesmo em uma porção maior de texto, caracterizando o 
que se denomina de hipotaxe por realce no Funcionalismo. 
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Neste trabalho, portanto, investigamos a possibilidade de as orações 
subordinadas adverbiais, segundo a GT, ocorrerem desgarradas de sua 
oração principal, reforçando a ideia de Decat (1999) de que há uma 
independência organizacional em termos de usos destas no discurso. 

Seguindo a teoria Funcionalista, Decat (2001) afirma que, em casos 
como o de “Se eu ganhasse na Sena!”, temos uma unidade de informação1, 
mesmo sem essa cláusula estar vinculada a uma oração principal. 
Logo, segunda a autora, não é a oração principal que veicula sentido 
isoladamente, mas sim, neste caso, a cláusula hipotática condicional, que 
se encontra desgarrada, que constitui uma unidade informacional à parte.

Dessa forma, com base em Decat (2011) e na teoria funcionalista, 
podem ser revistas as noções de dependência/independência tanto formal 
quanto semântica para identificar as chamadas orações subordinadas 
adverbiais bem como a noção de oração principal da GT.

Portanto, à luz dos pressupostos funcionalistas de Decat (2011), 
partimos da hipótese de que há orações hipotáticas adverbiais desgarradas 
e não desgarradas nos usos do português do Brasil.

Como dissemos, desejamos, então, ampliar os estudos sobre o 
comportamento que as cláusulas hipotáticas adverbiais desgarradas 
estabelecem em termos de uso, utilizando além da teoria funcionalista, 
que tem por base o estudo dos fatos linguísticos no uso em situações de 
interação, a descrição dos aspectos prosódicos – pausa e entoação – para 
endossar nossa análise.

Este trabalho de interface sintaxe-prosódia é parte do projeto 
“Cláusulas hipotáticas: uso(s) de articuladores” e objetiva analisar 
o comportamento entoacional de cláusulas hipotáticas adverbiais 
desgarradas, a fim de descrever que marcas prosódicas as diferenciam de 
cláusulas não desgarradas. 

1  Uma unidade informacional contém, na visão de Chafe (1980), toda a informação 
que pode ser “manipulada” pelo falante num único foco de consciência. 
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Além de Decat (1999) para redefinição da noção de (in)dependência 
e de Decat (2011) sobre a descrição das estruturas desgarradas, também 
foram utilizados para sustentar a hipótese de as orações adverbiais 
poderem ocorrer desgarradas de suas principais, os estudos de Mathiessen 
e Thompson (1988), sobre hipotaxe circunstancial e Givón (1990)  
para embasamento sobre as noções de dependência/independência 
formal e semântica. 

O trabalho de Ford (1988) e os resultados apresentados por Silvestre 
(2012) mostraram-se fundamentais porque permitiram comprovar a 
assertiva de Decat (2011) sobre o fato de as cláusulas desgarradas poderem 
ser diferenciadas pela pausa e pela curva entoacional, servindo de estímulo 
para a continuação dos estudos sobre as cláusulas desgarradas. 

Metodologia e corpus

Tendo em vista a natureza do trabalho empreendido e a dificuldade 
de um corpus já constituído e que pudesse permitir a análise prosódica das 
cláusulas desgarradas, utilizamos para a coleta dos dados o site <www.
roteirodecinema.com.br> antes mencionado. 

A escolha desse site foi motivada pelo fato de os roteiros, mesmo sendo 
textos escritos, ao serem filmados, os áudios, nos permitirem confrontar 
se a estrutura desgarrada foi efetivamente produzida ou não pelo ator na 
hora da encenação das cenas dos filmes. Sendo assim, analisou-se o texto 
escrito em comparação com os áudios dos filmes para identificar a efetiva 
produção da estrutura desgarrada ou não. 

A metodologia do trabalho dividiu-se por isso em cinco etapas, 
conforme mostra a figura 1 a seguir. 

http://www.roteirodecinema.com.br
http://www.roteirodecinema.com.br
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Composição do corpus
de orações dos roteiros
por meio do site:
www.roteirosdecinema.
com.br.

Análise dos dados
dos roteiros.

Análise dos áudios
dos filmes.

Gravação de fala
atuada com base
nos dados
encontrados nos
roteiros.

Áudios e
gravações
submetidos ao
programa Praat.

Figura 1 – Metodologia do trabalho

A primeira etapa foi a composição do corpus por meio da plataforma 
online roteiro de Cinema – endereço eletrônico onde se encontram 
disponíveis diversos roteiros de filmes brasileiros. Foram utilizados 
35 roteiros, dos quais foram coletadas 713 orações adverbiais, o que 
constitui nossa segunda etapa. A terceira foi uma comparação dos dados 
do material escrito com as realizações de fala encontradas nos áudios dos 
filmes. A partir disso foi realizada, por meio da feitura de um questionário, 
a gravação de fala atuada. A última etapa foi a submissão dos áudios e 
gravação ao programa Praat – software aberto utilizado em análise e 
síntese da fala (cf. <www.praat.org>).

Os dados fiéis aos roteiros foram retirados do YouTube, recortados 
no programa Sound Forge 7.0, salvos no formato mp3 e analisados no 
programa Praat, por meio do qual foram aferidos os valores da frequência 
fundamental e da duração das cláusulas.

http://www.praat.org
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Os 35 roteiros analisados foram os listados a seguir:

1. Estômago 

2. Se eu fosse você

3. As melhores coisas do mundo

4. O ano em que meus pais saíram de férias

5. Cidade dos homens 

6. O homem que copiava

7. cidade de Deus

8. Carro de Paulista

9. antes que o mundo acabe

10. não por acaso

11. zuzu angel

12. Olhos azuis

13. Chega de saudade

14. O contador de histórias

15. amarelo manga

16. Aos espanhóis confiantes

17. O bandido da luz vermelha

18. Bar Esperança, o último que fecha

19. Batismo de sangue

20. Bendito fruto

21. Bens confiscados

22. a cartomante

23. cerro de Jarau 

24. o céu de suely

25. O circo das qualidades humanas

26. Como fazer um filme de amor
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27. conceição

28. De passagem

29. Durval Discos

30. Feliz natal

31. Fim da linha

32. houve uma vez dois verões

33. o julgamento

34. sal de prata

35. a selva

A partir da análise das 713 (setecentas e treze) orações adverbiais 
encontradas nos roteiros, foi feita uma distribuição pelos seus conteúdos 
semânticos. As 3 (três) que exibiram maiores índices de ocorrência foram 
as orações adverbiais de tempo, comparação e condição, nesta ordem 
(figura 2). Na primeira etapa de separação dos dados, encontramos 649 
(seiscentas e quarenta e nove) orações não desgarradas e 64 (sessenta e 
quatro) orações desgarradas. As 64 (sessenta e quatro) orações desgarradas 
foram também divididas entre seus conteúdos semânticos e os resultados 
demonstraram que os maiores índices foram para as de conteúdo semântico 
de comparação, condição e tempo, nesta ordem (figura 3). 

Figura 2 – Distribuição das não desgarradas pelos conteúdos semânticos
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Figura 3 – Distribuição das desgarradas pelos conteúdos semânticos

Análise dos dados

A análise prosódica foi realizada no Laboratório de Fonética da 
Faculdade de Letras da Universidade Federal do rio de Janeiro (UFrJ). A 
fim de cumprir os propósitos de uma análise deste tipo, foi proposta a 
constituição de um corpus de leitura, no qual foram descritas situações 
em que o uso de cláusulas hipotáticas adverbiais desgarradas e não 
desgarradas fosse possível.

Um corpus desta natureza se fez necessário devido às particularidades 
existentes nas cláusulas que aqui são objeto de estudo, pois, uma vez que a 
definição das desgarradas revela sua dependência pragmático-discursiva 
e que se pretendia uma análise prosódica, tornou-se necessária à criação 
de contextos propícios para realização destas cláusulas e a existência de 
semelhança estrutural que possibilitasse as referidas caracterizações e 
comparações de cunho prosódico com as não desgarradas. Isto porque, 
muitas vezes, os áudios dos filmes não permitiram o tratamento prosódico 
devido à má qualidade das gravações. 

De acordo com os objetivos almejados, o corpus de leitura, então, 
foi composto de cláusulas semelhantes que tinham realizações distintas: 
uma com estruturas complexas (oração principal e oração subordinada 
juntas, nos termos da tradição gramatical) e outra, correspondente, com 
estruturas desgarradas, segundo a nomenclatura de Decat (2011).
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Feita a segmentação e caracterizado o comportamento prosódico, 
partiu-se para a comparação entre elas, a fim de observar se a pausa e a 
entoação nas cláusulas desgarradas se dão de forma semelhante ou não 
nas não desgarradas.

As orações destacadas entre colchetes a seguir servem para ilustrar os 
dados desgarrados de comparação, condição e de tempo, respectivamente, 
encontrados nos roteiros analisados: 

1. “Tu tem que se fixar numa janela e esperar. [É como 
pescar”.] (roteiro do filme Cidade dos homens).

2. [“Se eu tivesse a mesma habilidade com as 
mulheres...] não teria queimado tantas (chances) 
oportunidades de perder a virgindade”. (roteiro do 
filme cidade de Deus).

3. [“Enquanto o Zé Pequeno ganhava o respeito dos 
moradores...] o Bené (ganhou) ganhava o coração da 
Angélica”. (roteiro do filme cidade de Deus).

Para ilustrar melhor os elementos prosódicos que poderiam ser 
encontramos na construção das 3 (três) orações adverbiais desgarradas 
antes selecionadas/exemplificadas, foi criado um teste para possibilitar 
a gravação de fala atuada, o corpus de leitura antes mencionado. O 
questionário (figura 4) utilizado para execução do teste com a finalidade 
de confrontar as orações adverbiais desgarradas selecionadas com suas 
respectivas orações não desgarradas foi criado com o intuito de controlar 
as mudanças que poderiam ser apresentadas a partir da análise desses 
áudios submetidos ao programa Praat.
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Figura 4 – Teste de atitude ou corpus de fala atuada

Os resultados encontrados após a submissão dos áudios ao programa 
Praat foram divididos entre os áudios originais dos filmes, em que há 
ocorrência da oração desgarrada, e as gravações da fala atuada, em que 
temos a oração desgarrada e não desgarrada, para as 3 (três) orações citadas 



sumário

625Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

anteriormente. Com este confronto entre os dados desgarrados e não 
desgarrados, comprovou-se a incidência de pausa nos dados desgarrados 
dos originais dos filmes como também nos dados desgarrados da gravação 
de fala atuada. Ainda assim, não observamos isso no dado não desgarrado. 
As imagens dos oscilogramas a seguir ilustram as considerações feitas:

O.D.C. – Filme2

O.N.D.C Fala3

2  Oração adverbial comparativa desgarrada retirada do áudio original do filme 
Cidade dos Homens.
3  Oração adverbial comparativa não desgarrada retirada da gravação de fala atuada. 
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O.D.C. Fala4

Após essa análise preliminar, verificou-se categoricamente nos 
dados a existência de pausa entre as supostas orações “principais” e as 
orações adverbiais desgarradas, fato não observado nas orações não 
desgarradas. Pode-se assim, confirmar a afirmação de Decat (2011 p. 114), 
com referência à Chafe (1980), sobre as orações desgarradas constituírem 
uma unidade de informação à parte e serem caracterizadas pela entoação 
ou pausa, que as separa de outra. É importante ressaltar que foram 
encontradas neste corpus cláusulas desgarradas com outros conteúdos 
semânticos passíveis de desgarramento diferentes dos encontrados por 
Decat (2011), no caso, as comparativas. Em Decat (2011 p. 149), verificou-
se que as orações adverbiais que mais ocorreram desgarradas foram as 
que exibiram relações concessivas e causais.   

Considerações finais

O fato de termos encontrado em nosso corpus hipotáticas 
comparativas desgarradas vai ao encontro da afirmativa de Decat (2011, 
p. 124), de que “em princípio, qualquer oração de caráter adverbial pode 
ocorrer isoladamente, por força da estratégia de focalização e, nesse caso, 
com funções textual-discursivas e pragmáticas diversas”.

Verificamos, em nossos dados, a existência de pausa entre a cláusula 
desgarrada e a outra, fato não observado nos casos em que não há 

4  Oração adverbial comparativa desgarrada retirada da gravação de fala atuada. 
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desgarramento, o que permite evidenciar mais uma vez o fato de as 
cláusulas desgarradas formarem uma unidade de informação à parte e 
serem identificáveis pela entoação ou pela pausa, ainda que breve, que as 
separa de outra.

Com relação à pausa, outra observação pode ser feita: a duração da 
pausa observada nas cláusulas separadas por ponto nos roteiros parece 
ser maior do que a observada nas cláusulas separadas por vírgula, o que se 
relaciona à afirmação de Ford (1988) sobre pontos serem melhores sinais 
de separação entre as orações do que as vírgulas.

Por meio deste estudo, percebemos a necessidade de ampliar o corpus 
em busca de mais dados e assim aprofundar o estudo do desgarramento 
no PB no âmbito da interface entre sintaxe e prosódia. 
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RETEXTUALIZAÇÃO E ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA: DO 
ARTIGO AO PÔSTER ACADÊMICO

Marli Hermenegilda Pereira (Curso de Letra/UFRRJ)

Introdução

O aluno ingressante no ensino superior depara-se com uma 
constelação de gêneros textuais, como resenha, projeto de pesquisa, 
monografia, comunicação oral, pôster, entre outros, com os quais, 
geralmente, não teve contato anteriormente. Nesse sentido, a prática 
de leitura e produção desses gêneros torna-se condição indispensável 
para a inserção do discente na comunidade discursiva acadêmica 
(SWALES, 1996).

O objetivo deste artigo é descrever uma experiência com o ensino do 
gênero pôster acadêmico, realizada na disciplina de Prática e Produção de 
Textos Acadêmicos (PPTC), oferecida aos graduandos do primeiro período 
do curso de Filosofia da UFrrJ no ano de 2015. O pôster, ou banner, é 
um documento gráfico de grande dimensão cujo propósito é apresentar 
à comunidade acadêmica resultados, sejam parciais ou finais, de uma 
investigação, pesquisa documental, relato de experiência, monografia, 
projeto, pesquisa de campo, análise de conteúdo ligado à literatura, entre 
outros. Um pôster pode ser apresentado em eventos tais como simpósios, 
seminários, congressos, encontros, conferências, exposições e feiras, em 
que o expositor mostra e explana seu trabalho ao público pertencente à 
sua área de estudo.

Esse gênero acadêmico é multisemiótico, já que é composto por texto 
verbal, acompanhado de imagens e/ou gráficos e/ou desenhos. Esses 
itens têm a função de auxiliar a interpretação das informações presentes 
no trabalho, de modo a tornar a informação mais completa, mais atrativa 
esteticamente e mais facilmente legível e compreensível por parte do leitor. 
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O pôster apresenta vantagens em relação a uma comunicação 
oral porque permite veicular de forma sucinta e clara as ideias centrais 
do trabalho, consequentemente fazendo com que o leitor retenha a 
informação essencial. Permite, também, que cada leitor dê para si o tempo 
que julgar adequado para leitura e interpretação dos dados, e solicite 
ao autor do trabalho uma breve apresentação, em caso de necessidade 
de uma explicação adicional, fato que aumenta ainda mais o potencial e 
eficácia desse gênero.

A escolha desse gênero se justifica por ser uma das formas mais 
comuns de inserção do aluno de graduação em eventos acadêmicos de 
sua área como seminários, congressos e simpósios. 

Para o ensino desse gênero, foi elaborada uma sequência didática, 
nos termos de Dolz, Noverraz e Schneuwly (2004), tendo como mecanismo 
de ensino de escrita a retextualização.  Defende-se, neste trabalho, 
que a produção textual deve ser uma prática situada, contemplando as 
necessidades comunicativas do graduando no âmbito acadêmico, aspectos 
que evidenciam a preocupação com o ensino de língua materna para um 
fim específico (CINTrA; PASSArELLI, 2008). 

Sequência didática e retextualização

Desde o advento dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua 
Portuguesa (1998), percebeu-se a importância de centrar o ensino de 
língua portuguesa com base nos diversos gêneros textuais que circulam 
socialmente. A tese defendida é a de que, sempre que nos comunicamos 
através da língua, o fazemos através de gêneros variados: declaração, 
receita culinária, prova, conversa face a face, mensagens em redes sociais 
etc. Por isso, um ensino produtivo de língua deve ser significativo para o 
aluno e contribuir para um domínio efetivo de língua, possibilitando seu 
uso  adequado dentro e fora do espaço escolar. 
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Nas últimas décadas, tem havido também uma preocupação em 
relação ao ensino instrumental de língua materna no âmbito acadêmico 
(MATÊNCIO, 2002; MArINhO, 2010; PErEIrA E rEINALDO, 2012).  Constata-
se que o aluno ingressante demonstra dificuldades em ler e escrever textos 
acadêmicos. Diversos motivos estão relacionados a esse problema. O 
principal deles é a inexperiência comunicativa do aluno ingressante nesse 
âmbito.  Diante dessa constatação, se faz necessário aplicar metodologias 
de ensino que sejam adequadas para atender a essa demanda. 

Nesse sentido, a proposta de sequência didática para ensino de 
gêneros, orais e escritos, desenvolvida por Dolz, Noverraz e Schneuwly 
(2004), tem se mostrado bastante produtiva.  Para os autores, “Uma 
sequência didática é um conjunto de atividades escolares organizadas, 
de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou 
escrito.”(DOLZ; NOVErrAZ; SChNEUWLY, 2004, p. 82). Segundo eles, os 
textos que produzimos são diferentes uns dos outros, pois dependem 
da atuação de vários fatores como: propósito comunicativo, condições 
de produção, participantes envolvidos entre outros. No entanto, há um 
conjunto de regularidades que nos permitem agrupar os textos em gêneros 
textuais e facilitam a comunicação. Destarte, “uma sequência didática 
tem, precisamente, a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um 
gênero de texto, permitindo-lhe, assim, escrever ou falar de uma maneira 
mais adequada numa dada situação de comunicação.” (DOLZ; NOVErrAZ; 
SChNEUWLY, 2004, p. 83). A fim de didatizar a aplicação da sequência 
didática, os autores apresentam a seguinte estrutura:

Figura 1: Esquema de sequência didática
Fonte: Dolz, Noverraz e Schneuwly, 2004, p. 98)
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Na apresentação inicial, deve ser explicada a atividade de produção 
textual e o professor deve pedir uma primeira versão do texto. A partir 
da avaliação dos textos iniciais, o professor deve elaborar módulos/
oficinas para que os alunos possam se apropriar da superestrutura do 
gênero, de sua composição linguística, estilo de linguagem, dentre outros 
aspectos. Esses módulos permitem o trabalho sistemático e aprofundado 
com os gêneros textuais e fornecem instrumentos necessários para sua 
apropriação. A produção final dá a possibilidade ao aluno de colocar 
em prática o que foi trabalhado nos módulos e permite também que o 
professor faça uma avaliação somativa.

É necessário esclarecer que essa proposta não deve ser adotada de 
forma rígida e inflexível, ela pode e deve sofrer adaptações de acordo 
com cada situação de ensino e aprendizagem. O importante é realizar um 
trabalho de sistematização de ensino do gênero que demanda tempo e 
empenho. O que se postula é que a produção textual deve ser trabalhada 
de forma processual e não estanque. 

Aliado a essa prática da sequência didática, o mecanismo de 
retextualização tem se mostrado bastante eficiente para o ensino de 
escrita (MATÊNCIO, 2002; NASCIMENTO, 2015).  De acordo com Marcushi 
(2001, p. 46), retextualização “é a passagem do texto falado para o texto 
escrito” e “trata-se de um processo que envolve operações complexas 
que interferem tanto no código como no sentido e evidenciam uma série 
de aspectos nem sempre bem compreendidos da relação oralidade-
escrita.” (MArCUShI, 2001, p. 46). Segundo o autor, essa atividade é muito 
comum em situações cotidianas como: repassar, por escrito, um recado 
que alguém enviou oralmente, resumir filmes, novelas, notícias e outros, 
fazer anotações de aulas expositivas etc.  Embora pareça uma atividade 
trivial, Marcushi salienta sua importância para o processo de ensino e 
aprendizagem da língua, pois a capacidade de retextualização requer a 
compreensão daquilo que é dito ou escrito. 
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O autor aponta algumas variáveis importantes envolvidas nesse 
processo: “o propósito ou objetivo da retextualização; a relação entre o 
produtor do texto original e o transformador; a relação tipológica entre 
o gênero textual original e o gênero da retextualização e os processos 
de formulação típicos de cada modalidade.”(MArCUShI, 2001, p. 54). 
Considerando essas variáveis, o autor defende que a retextualização deve 
ser uma operação consciente e sistemática, resultando na  produção de 
um texto novo.

Esse processo de transformação do oral para o escrito, foi estendido 
por Dell’Isola (2007) que entende retextualização como “A prática da 
escrita de gêneros textuais orientada pela leitura de um texto e  pelo 
desafio de transformar seu conteúdo em outro gênero, mantendo a 
fidelidade às suas informações de base.” (DELL’ISOLA, 2007, p. 41). Assim, 
a retextualização pode envolver tanto a transformação de um texto oral  
para um texto escrito (mudança de modalidade) quando alteração de um 
gênero para outro. Adotamos, neste trabalho, essa postura, na medida em 
que propusemos a retextualização de artigo acadêmico em pôster. 

Embora retextualização e reescrita apresentem atividades que 
envolvem operações de ajustes, adequação linguística, revisão de 
aspectos gramaticais entre outras, esses dois mecanismos se diferenciam, 
porque, no primeiro, há mudança de modalidade (oral e escrita) e/ou 
de gênero, tendo como resultado final o texto novo. Já, no segundo, as 
várias operações  visam sempre a melhorar a qualidade de produção do 
mesmo texto. 

No âmbito acadêmico, Matêncio (2002) defende o uso desse recurso 
como uma forma de instrumentalização do aluno ingressante nas 
diversas práticas discursivas nessa esfera comunicativa. Segundo ela, o 
discente iniciante desconhece os conhecimentos e terminologia de sua 
área e também não sabe de onde emergem os textos que lê e que deve 
produzir. Além disso, apresenta dificuldade quanto ao conhecimento da 
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funcionalidade, da configuração estrutural, da produção, da circulação 
e da recepção dos diversos gêneros acadêmicos. Para a autora, “propor 
atividades de retextualização na formação do aluno ingressante é também 
promover sua inserção nas práticas discursivas universitárias, em um 
movimento que engloba tanto a apropriação de conceitos e procedimentos 
acadêmico- científicos – um saber fazer, portanto – quanto de modos de 
referência e de textualização dos saberes – em outras palavras um saber 
dizer.” (MATÊNCIO, 2002, p. 114) .

Assim, essa metodologia de ensino de língua aliada à sua sistematização 
tem proporcionado bons resultados no âmbito da escrita acadêmica do 
aluno ingressante na Universidade. 

Apresentação da experiência

A experiência descrita foi realizada com alunos do primeiro período 
do curso de Filosofia da UFrrJ na disciplina Prática de Produção de Textos 
Científicos (PPTC) com carga horária de 60 h no primeiro semestre de 2015. 

Num primeiro momento, foi realizado um trabalho denominado de 
“reconhecimento do terreno” que envolveu as seguintes atividades: 

• Visita ao departamento de Filosofia para saber das monografias e 
dissertações defendidas na área (como acessá-las, quais as subáreas etc.);

• Pesquisa no site do curso – para saber das áreas de pesquisa, cursos 
de Pós e linhas de pesquisa;

• Visita à biblioteca - para obter informações sobre o cadastro, normas 
de empréstimo, acervo da área;

• Busca em sites de eventos da área – saber sobre os eventos e os 
grupos temáticos.

O objetivo dessa etapa era fazer com que o aluno tivesse contato 
com as diversas instâncias acadêmicas de sua área para fazer seu 
reconhecimento, conhecer o universo em que estava se inserindo e 
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também possibilitar o contato com os membros mais experientes de sua 
comunidade discursiva (coordenador de curso, chefe de departamento, 
professores).  Segundo Swales (1996), o conceito de comunidade discursiva 
refere-se a um grupo de pessoas que trabalham regularmente juntas 
e têm uma noção estável dos objetivos propostos pelo seu grupo. Essa 
comunidade desenvolve uma gama de gêneros para orientar e monitorar 
os seus objetivos e suas propostas. Ela é composta por membros mais 
experientes (professores, coordenadores, avaliadores entre outros) e 
por membros mais inexperientes (alunos ingressantes). Assim, promover 
atividades que possibilitem a interação desses membros é importante 
para o crescimento da área.

O segundo momento da disciplina envolveu atividades de leitura e 
produção de textos da área de Filosofia. Para leitura, o gênero focalizado 
foi o artigo acadêmico por ser um dos gêneros mais comuns de divulgação 
dos resultados das pesquisas desenvolvidas no âmbito acadêmico. Segundo 
Motta-roch e hendges (2010, p. 65), o artigo é um texto “produzido com 
o objetivo de publicar, em periódicos especializados, os resultados de 
uma pesquisa desenvolvida sobre um tema específico.” Ainda segundo as 
autoras, cada área de conhecimento determina o modo como a pesquisa 
será desenvolvida e, por conseguinte, a configuração final do artigo que 
a reportará.  Assim, o domínio desse artefato linguístico é crucial para o 
crescimento acadêmico e profissional dos discentes. Para atividades de 
produção, foram priorizados o resumo acadêmico e a exposição oral, por 
serem práticas recorrentes na academia.

O terceiro momento voltou-se para o trabalho de produção de 
pôsteres a partir de artigos acadêmicos da área, selecionados pelos alunos. 
Essa atividade compreendeu as seguintes etapas: 

• Oficina de produção de texto – ministrada por uma aluna concluinte 
do curso de Letras com o objetivo de mostrar alguns aspectos do gênero 
pôster e de ensinar a fazê-lo;
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• Orientações em grupos – a turma foi dividida em grupos e cada um 
selecionou um artigo para ser retextualizado;

•  Ida ao laboratório de Informática para a confecção dos pôsteres;

• revisão dos pôsteres;

• Exposição dos grupos no pátio do Instituto, com banca examinadora 
– composta pela professora da disciplina, pela aluna ministrante da oficina 
e pelo monitor da disciplina;

• Encerramento – coquetel e premiação dos trabalhos.

Esse momento possibilitou a mobilização de diversos saberes por 
parte dos alunos envolvidos nessa experiência didática: seleção de artigo 
acadêmico, leitura e interpretação desse gênero, retextualização para 
o gênero pôster, produção desse gênero, exposição oral e submissão à 
banca avaliadora.  

Análise do processo de retextualização do gênero acadêmico para o 
gênero pôster

Devido à delimitação deste artigo, selecionamos para análise, apenas, 
um pôster produzido por um grupo da turma.  
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Figura 2 – Pôster produzido por alunos da turma de Filosofia na disciplina PPTC – 2014.1

O grupo que confeccionou o pôster, na figura 2, selecionou o artigo 
de Jovelina ramos de  Souza “Platão e a crítica mimética à mímesis”1. Uma 
primeira diferença a ser destacada entre o texto de origem (artigo) e o 
texto alvo (pôster) refere-se à estrutura e à sua extensão.

1  Fonte: http://200.17.141.110/periodicos/cadernos_ufs_filosofia/revistas/ArQ_
cadernos_5/jovelina.pdf   acesso: 30/03/2014

http://200.17.141.110/periodicos/cadernos_ufs_filosofia/revistas/ARQ_cadernos_5/jovelina.pdf
http://200.17.141.110/periodicos/cadernos_ufs_filosofia/revistas/ARQ_cadernos_5/jovelina.pdf
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Quadro 1- Estrutura e extensão do artigo acadêmico e do pôster

ArTIGO PÔSTEr
Estrutura Título

 autor e instituição, resumo

abstract

texto corrido (sem subseções) 

referências

Título

autores e instituição

introdução

 objetivo

 metodologia

 resultados

 discussões

considerações finais referências
Extensão 8 laudas 1 lauda

Esse movimento demonstra que os discentes apreenderam que 
os gêneros apresentam materialidades distintas relacionadas a fatores 
como finalidade, suporte e circulação. O artigo acadêmico, geralmente, 
é publicado em revistas especializadas na área e obedecem às normas de 
formatação e organização desses veículos. Essas revistas circulam no meio 
acadêmico e têm a finalidade de divulgar as pesquisas desenvolvidas nesse 
âmbito. Além disso, os artigos ficam acessíveis ao público por mais tempo, 
já que podem ficar disponíveis on line ou serem impressos. O pôster tem 
como suporte o banner e, geralmente, é exposto em eventos acadêmicos 
como seminários, congressos, simpósios e outros. Seu acesso, portanto, 
possui uma duração menor, já que o pôster  fica exposto em um curto 
período de tempo. Sua finalidade também é divulgar os resultados de 
pesquisas realizadas por alunos da graduação, desenvolvidas em algum 
projeto de pesquisa e outras atividades afins. 

Além dessa mudança estrutural, houve também uma reorganização 
teórica e conceitual, já que os alunos, na retextualização, não se ativeram 
à cópia de trechos do artigo, mas fizeram uma interpretação do seu 
conteúdo e a explicitaram com as próprias palavras, demonstrando 
indícios de autoria. No quadro 2, podemos notar essa diferença.
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Quadro 2- Comparação entre excertos do artigo e do pôster

ArTIGO PÔSTEr
OBJETIVO Mostrar que a crítica de Platão 

aos poetas segue o fim maior 
de opor o discurso filosófico 
aos discursos reinantes no 
séc. IV, apresentando os 
modos de falar e pensar 
da filosofia como os únicos 
capazes de ultrapassar a 
mera eloquência, se deixando 
contaminar por um logos 
reflexivo.

Discutir o efeito da catarse, se 
pode ser positivo ou negativo 
e o porquê da influência pelo 
meio da poesia.

Conclusão Para concluir, defendemos 
que Platão é um poeta 
mimético que vem a tornar-
se um crítico da mimese, 
em virtude de ser um crítico 
preocupado não com a 
poesia em si, mas com a 
função ético-política que a 
poesia exerce na educação 
da cidade.

Apesar de ser contra a mímesis 
pura, Platão concorda com 
Aristóteles quando se trata 
de que a poesia e o teatro 
podem ensinar coisas boas 
às pessoas, ele então aceita 
esse tipo de arte desde que 
siga algumas regras para que 
possa passar algo adequado 
para quem tem acesso a ela.

Ao comparar os excertos, acima, pode-se perceber a diferença de 
nível de linguagem entre os dois textos: artigo acadêmico e pôster. Nota-
se, no primeiro texto, um uso de um vocabulário mais formal e técnico, 
linguagem mais precisa e objetiva, características próprias do discurso 
acadêmico e da área. Já a linguagem usada no pôster, embora faça 
uso de termos técnicos e apresente traços de objetividade, apresenta 
palavras mais próximas do cotidiano e algumas de caráter muito genérico, 
como, por exemplo, “coisa”.  Essa diferença pode estar relacionada ao 
fato de a autora do primeiro texto ser um membro mais experiente na 
área (doutora e professora universitária na área de Filosofia) e, por isso, 
demonstra mais desenvoltura com esse tipo de discurso. Já os autores do 
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pôster são graduandos, recém-ingressos na academia, e por isso ainda 
desconhecem traços próprios da linguagem acadêmica. No entanto, é 
importante ressaltar que, apesar  desse contraste, os alunos ingressantes 
demonstraram compreender a temática abordada no artigo e souberam 
“traduzi-la”, usando uma escrita própria.

Considerações finais

Essa experiência nos permitiu identificar alguns benefícios e desafios 
presentes no ensino de língua portuguesa para fins específicos. Dentre 
os benefícios podemos apontar: 1) a proposta da sequência didática e 
o mecanismo de retextualização favoreceram a ampliação da rede de 
contatos com os membros mais experientes da comunidade acadêmica 
e ampliação do letramento acadêmico; 2) o interesse e a apropriação 
de conhecimentos da área; 3) o desenvolvimento da reflexão acerca 
das normas que regulam a organização e o funcionamento do discurso 
acadêmico 4) O contato com diversos gêneros acadêmicos (artigo 
acadêmico, resumo, relatos de pesquisa, exposição oral entre outros).

Em relação aos desafios, podemos destacar: 1) inexperiência dos 
alunos com gêneros acadêmicos e 2) difícil acesso aos membros mais 
experientes da área, já que se percebe um certo isolamento entre as 
diversas  áreas de conhecimento.
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 DESAFIO DA MEDIAÇÃO NAS PRÁTICAS DE LEITURA
Juliana Behrends de Souza (UFRRJ)

Introdução 

O Brasil está mostrando cada vez mais resultados negativos 
quando o assunto é leitura. há alguns anos, os resultados dos alunos 
brasileiros em leitura vêm caindo consideravelmente. O Programa 
Internacional de Avaliação de Alunos, popularmente conhecido 
como PISA, informou que o Brasil obteve 410 pontos na área de 
leitura, ou seja, dois a menos que o obtido anteriormente. Ocupando 
a 55ª posição do ranking, o Brasil ficou depois de nações como Chile, 
Uruguai, romênia e Tailândia. Os alunos avaliados não conseguem 
inferir informações do texto, estabelecer relações entre partes 
diferentes do mesmo e não são capazes compreender as sutilezas 
da linguagem. Falta de investimentos significativos em educação, 
propostas governamentais sazonais e fragmentadas contribuem 
para o agravamento do problema. 

Notícias sobre a educação no Brasil têm destacado os problemas 
relacionados ao analfabetismo, inclusive em níveis relativamente avançados 
de escolaridade. relatam também, a pouca evolutiva no letramento dos 
alunos, em todos os estágios de ensino. O mau desempenho em leitura 
gera diversos problemas no desempenho do educando em todas as 
disciplinas. A má formação do professor contribui para o agravamento do 
problema e influencia no trabalho de leitura em sala de aula.

Ao longo dos anos, o trabalho desenvolvido nas escolas tem 
apresentado um modelo de ensino aparentemente artificial, que pode 
ter contribuído para os resultados pouco expressivos presentes nas 
avaliações internacionais. Geralmente, esse modelo de ensino artificial 
pode ser considerado de certo modo “robotizado” e vem cercado pelo 
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automatismo, focando no resultado e não no processo. Essa “robotização” 
foi citada por Moraes (1990), ao observar o trabalho de algumas escolas 
ao dispor os alunos em sala. A autora ressaltou ainda, que esse modelo de 
trabalho defende a passividade ao invés da participação ativa e crítica do 
aluno. Em síntese, ela destaca que: “o professor, ou melhor, o educador é 
aquele que organiza o trabalho das crianças e provoca a reflexão”.

há de deixar o pessimismo de lado, fazer uso de práticas e adotar 
uma postura proativa a fim de erradicar a esterilidade que é provocada 
pelo modelo de educação “robotizado”. É imprescindível iniciar 
projetos destinados a fazer funcionar, no interior da escola, práticas de 
letramento culturalmente vivas e atuantes e apoiadas da mediação.

Leitura e sala de aula

De certa forma, pode ser incoerente afirmar que na escola, 
reconhecida historicamente como instituição encarregada do ensino 
sistematizado, possa ocorrer o distanciamento da presença social da 
leitura. Explicar esse contrassenso pode ser considerado um grande 
desafio. A escola elaborou situações-problema, práxis e técnicas de 
letramento que objetivam o ensinar: o alfabetizar, o ler e o produzir 
textos. O aluno torna-se especialista em ler e geralmente não lê na 
escola. A leitura possui papel secundário em redações, provas, treinos 
ortográficos, cópias, roteiros de leitura, fichamentos de texto e a função 
social da leitura por muitas vezes quase inexiste no espaço escolar. As 
aulas de língua portuguesa, conforme afirmam os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, precisam estar direcionadas para essa ”função social da 
leitura”, já que a execução desse trabalho pode ser considerada requisito 
básico para que o aluno ingresse efetivamente no mundo letrado e possa 
afirmar-se como cidadão. Ler bem não pode ser considerado um luxo, ler 
bem é um direito. Ler não deve ser algo que é realizado para o simples 
passar do tempo, mas algo imprescindível para a construção de um 
projeto de vida. Carraher (1986, apud DALLA ZEN, 2011, p. 114), em seus 
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estudos que relacionam pobreza e leitura, evidenciou, quantitativamente, 
que a leitura e a escrita não são garantias para a real obtenção de bons 
empregos e a manutenção de relações não conflituosas. Apesar de não 
ser garantia, pode ampliar o acesso a diversas oportunidades e inserir, 
de certa forma, o indivíduo na sociedade.

Em relação à escola, ler torna-se, frequentemente, um objetivo em 
si mesmo, desvinculado da sua função. Quebra-se o vínculo da leitura 
com sua origem social e perde-se de vista sua natureza cultural. Interagir 
com o aluno, ler com e para ele evita que a escola feche um círculo sobre 
si mesma. 

Entretanto, atividades unicamente direcionadas à motivação, podem 
negligenciar a leitura de obras importantes para a formação do educando, 
pelo simples fato de não serem tão atraentes. há casos também, no qual 
a obrigação e a excessiva quantidade de tarefas de leitura, podem levar à 
aversão pelo ato de ler. Deve-se estar atento para não confundir estímulo 
com facilitação. A leitura como tarefa escolar obrigatória ainda pode ser 
considerada fundamental. Nem tudo o que o aluno irá ler durante sua 
formação e ao longo de sua vida, será de fácil compreensão. A autora 
Teresa Colomer ressalta as expressões “leitura como dever” e “o dever do 
prazer” para explicitar situações nas quais ocorrem excessos motivacionais 
que acabam por facilitar demasiadamente o ensino.

Esforço para dominar o código primeiro e esforço para 
analisar (ou constatar) o significado, mais tarde. Mas, 
durante as últimas décadas reagiu-se a esta situação 
apostando em acentuar o efeito prazeroso da leitura 
como motivação, o que deslocou a aprendizagem e o 
exercício de ler para uma posição secundária. Menos 
esforço, menos leitura canônica e menos orientação em 
favor do imediatismo, da diversificação e da criatividade 
espontânea. Da “leitura como dever” passou-se a “o 
dever do prazer” e o problema chega ao ponto de ser 
proposto em termos invertidos. (COLOMEr, 2007)



sumário

645Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

O ato de ler pode ser considerado relativamente fácil para indivíduos 
que naturalmente apreciam uma boa obra, porém para aqueles que se 
opõem a esse modelo preestabelecido, tal ação pode ser comparado 
extremamente complexo. O ato ler é muito mais profundo e não se deve 
simplificar em ser fácil ou não. Isso significa dizer que a leitura se apresenta 
como uma necessidade social constante. Ademais, a leitura demanda 
esforço e dedicação. Esforço para aprender primeiro o código e dedicação 
para constatar o significado no futuro.

Buscou-se acentuar a aplicação de atividades que focavam no efeito 
motivador da leitura, o que transferiu a aprendizagem e o ato de ler para 
uma posição subjacente. Pouco esforço, pouca leitura de clássicos e pouca 
orientação em prol da criatividade.  Os textos considerados canônicos 
também podem ser utilizados como motivadores, destacando que que a 
leitura é também uma atividade que demanda condições como tempo, 
solidão, concentração e a aquisição de habilidades específicas. Quando, 
nesses textos, a subjetividade é explorada e os conflitos são bem marcados 
há a facilitação da compreensão.

No cenário educativo atual, tem sido recorrente o entendimento de 
que o hábito de ler contribui para que o indivíduo atue na sociedade de 
modo crítico e dinâmico. Contudo, o leitor que não possuir sólida formação 
e relevante entusiasmo, quaisquer estímulos ou motivações referentes à 
leitura ou às instruções de como ler podem não surtir efeito. 

O caminho pode ser o equilíbrio. A motivação recebida poderá ou não 
formar um ávido leitor. Entretanto, as oportunidades de o aluno vir a ser 
um leitor proficiente a partir dessa motivação, pode ser considerada uma 
grande possibilidade. O Brasil é uma nação na qual possui habitantes que 
leem pouco ou praticamente não leem. Ações que objetivam o incentivo 
da prática de leitura têm sido incentivadas nos últimos anos, podendo ser 
tal fato considerado realmente positivo. 
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Desafio da mediação 

reflexões sobre a prática do professor nos projetos de leitura 
escolar são de extrema importância se realizadas com embasamento 
teórico adequado. Anteriormente neste artigo, o modelo de salas 
de aula enfileiradas foi de certa forma criticado e embasado com o 
pensamento de Morais (1990). Entretanto, é prudente a realização de 
um contraponto. Deve-se destacar a importância do modelo tradicional 
de sala de aula com o professor à frente e carteiras enfileiradas a um 
quadro. Essa organização tem sido usada há muito tempo e na medida 
do possível, funciona. O que difere o passado do presente é que outrora 
o processo de aprendizagem sistemático encerrava-se na sala de aula, 
já agora esse processo é contínuo. Administrar essa continuidade é o 
desafio. Lidar com mentes inquietas, repletas de informações e com sede 
de aprender tem sido um dos maiores “obstáculos” encontrados pelos 
profissionais de educação. O mais irônico disso tudo é que o obstáculo 
pode ser na verdade a solução para os problemas de educação em nosso 
país. Políticas para criar um ambiente escolar que ultrapasse os muros 
da escola é fundamental nos tempos de hoje. Comunidades, rodas de 
leitura online, produção de jornais virtuais, produção de e-books, jogos 
sobre literatura, desafios literários são alguns poucos exemplos de ações 
que podem ser mediadas pelo professor, dentro e fora de sala de aula, 
que aproximam o aluno do universo da leitura.

A demanda mudou e a oferta também tem de mudar. Não adianta 
divulgar que cada escola pública possui laboratórios de informática e salas 
de leitura, se ambos não funcionam adequadamente. O que falta em uma, 
sobra em outra. Poucos computadores sem acesso à internet, excesso 
de livros com poucos leitores. Dosar recursos e formar bons profissionais 
pode ser a solução. Enquanto todos os problemas da educação não são 
resolvidos, reflete-se o papel do professor como mediador nas práticas de 
leitura em sala de aula. 
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De acordo com Amarilha (1997), existem diversos equívocos relativos 
ao trabalho de difusão da leitura em nosso país. O pensamento que está 
consolidado na mente dos mais tradicionais é que o simples acesso ao 
material escrito, a obtenção de volumosa quantidade de livros para as 
unidades escolares e bibliotecas resolveria o problema da promoção 
da leitura. Muitos educadores pensam da mesma forma nas diversas 
escolas espalhadas pelo Brasil. Ornamentam suas salas com temáticas 
ligadas à leitura, montam uma estante com livros à disposição dos alunos 
e consideram-se excelentes mediadores de leitura. O professor, nesse 
caso, inconscientemente é negligente e parte do pressuposto de que seus 
alunos não leem somente porque não têm acesso a livros

Quanto maior forem as oportunidades de dialogar com os alunos 
sobre leitura, tanto melhores serão as trocas de experiências leitoras. 
Quanto maiores as oportunidades de leitura, maiores serão, também, as 
possibilidades de se formar leitores proficientes. Na área da mediação 
leitora, não é interessante falar somente em “ensinar” ou “aprender”, mas 
em “mediar”, “apresentar”, “auxiliar” e “dar a conhecer”. O esperado da 
escola como agência sistemática de letramento é aproximar a leitura da 
escola com a leitura feita na sociedade e prover ao educando condições 
materiais e imateriais para o pleno desenvolvimento de suas capacidades, 
habilidades e aptidões. O mediador pode fazer uso de instrumentos de 
informação que circulam socialmente e propor atividades elaboradas 
com o objetivo de ajudar o aluno e estabelecer suas próprias estratégias 
de leitura. 

O professor-mediador deve ser um leitor. Não só um ser letrado 
que lê esporadicamente romances ou poesias. A identidade do 
professor leitor deve ser reconhecida por ele mesmo e pelos os 
outros. Assim, essa identidade seria compartilhada com os alunos 
e eles perceberiam que ler pode ser uma opção, um hábito e não 
somente uma obrigação escolar. 
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Sendo assim, um professor que lê aumenta as chances de transformar 
seus alunos também em leitores. Essa constatação destaca a importância 
do papel do professor-mediador diante dos seus alunos e o compromisso 
social que o profissional da educação tem em suas mãos. É essencial para 
a melhoria da prática do professor ele mesmo gostar de ler e demonstrar 
isso, dar o seu testemunho de amor pela leitura e pela escrita. 

[...]o ponto de partida é sempre o professor-leitor, com 
um conhecimento amplo do acervo da literatura infantil 
disponível, que através do seu testemunho de amor pelo 
livro possa ajudar seu aluno a também estabelecer laços 
afetivos com a leitura. (FrANTZ,2001)

Mediação na prática

Nas salas de aula ainda predomina a lei do silêncio. Condena as 
interações e o barulho produtivo. Alunos enfileirados, pouca autonomia. 
No dia a dia do ser humano, a mobilidade corporal é intensa e diversa. 
É imprescindível ampliar o espaço para a palavra. O silêncio resulta na 
impossibilidade de ricas interações.

O professor deve oferecer condições de leitura e reflexão aos seus 
alunos, deve estimulá-los a ler e dar o seu testemunho como leitor. Deve 
também propor diversas dinâmicas na rotina de sala de aula, a fim de 
que os alunos se envolvam com a leitura e participem ativamente do seu 
processo de aprendizagem. 

A definição mediação situa-se na ideia de algo ou alguém que está 
no meio ou entre dois pontos. O professor deve ocupar esse lugar, estar 
entre o texto e o aluno. Pereira (2006), considera que são mediadores de 
leitura toda pessoa que se interpõe entre o leitor e o texto. Sendo assim, 
o elemento gráfico a seguir exemplifica essa relação:

O trabalho de mediação deve agregar a experiência dos jovens aos 
componentes estéticos que se articulam para enriquecer a leitura com 
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o sentimento, a emoção, o ritmo e a imagem, abrindo caminho para a 
compreensão. A intenção é despertar o interesse pela narrativa e introduzir 
o livro como um hábito na vida do novo leitor, para que ele se sinta atraído 
não só pelo imaterial, como também pelo material. Desse modo, espera-
se incentivar o hábito de ler e aproximar o aluno da leitura.

A atividade de mediação de leitura resume-se em um ato de ler 
para outro indivíduo, de uma forma livre que não demanda do mediador 
profundas habilidades artístico-teatrais. O importante é que essa pessoa 
demonstre um real entusiasmo pelo trabalho e compartilhe com os leitores 
a troca de experiências vividas por ela.

O professor precisa estar atento, estabelecer critérios norteadores e 
adequados de escolha da obra literária adotada, que faça uso e desenvolva 
recursos didáticos capazes de fortalecer a relação do educando com o 
livro. Compreender ainda, que a fazer o uso desses recursos didáticos 
como apoio pedagógico, somente surtirão algum efeito positivo se fizerem 
sentido para o aluno. O desafio para professores mediadores começa a 
apresentar saídas possíveis, mas “Como realizar um trabalho de leitura? ”

Em primeiro lugar, conhecimento é essencial para o sucesso do 
trabalho. recomenda-se um embasamento teórico sobre a literatura, 
compreendendo-a profundamente, para que possa organizar o 
planejamento de suas aulas, e não aplicar técnicas descontextualizadas.  A 
formação do professor pode possuir diversas falhas, mas isso não pode ser 
o motivo para a aplicação de atividades sem fundamentação. A busca por 
obras de referência que apoiem o trabalho do profissional de educação é 
necessário e muitas vezes podem ser encontradas na própria biblioteca da 
escola. Tudo acaba resumindo-se numa mudança de postura e aos poucos 
vão surgindo excelentes exemplos de práticas bem-sucedidas.

O próximo passo, senão um dos mais importantes, é o planejamento. 
A sua ausência pode ter como consequência, uma atividade apática e 
ainda desmotivada, gerando o desinteresse dos educandos pela atividade 
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e proporcionando inclusive aulas sem um objetivo claro. Atividades 
diagnósticas, que antecedem o planejamento, são necessárias a fim de 
orientar o direcionamento do trabalho como um todo. Adequar o que se 
espera à realidade do grupo pode ser crucial para o sucesso de qualquer 
atividade proposta em sala de aula. O planejamento é considerado um 
instrumento essencial para o professor elaborar sua metodologia conforme 
o objetivo a ser alcançado, tendo de ser criteriosamente adequado para 
as diferentes turmas, havendo flexibilidade caso necessite de alterações. 

[...]o planejamento escolar é uma tarefa docente que 
inclui tanto a previsão das atividades didáticas em termos 
de organização e coordenação em face dos objetivos 
propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer 
do processo de ensino. (LIBÂNEO, 1994)

Nesse momento, o professor deve ser extremamente criterioso ao 
escolher os textos e os gêneros textuais que irá trabalhar. Os gêneros 
possuem funções sociais bem específicas. Os ficcionais geralmente têm 
a função de entreter o leitor; já um anúncio tem a função de vender um 
produto; uma carta comercial tem a função de manter a interação entre 
indivíduos ou instituições que mantêm relações profissionais, etc.  Tanto 
os textos e os gêneros selecionados devem estar adequados à faixa 
etária e maturidade da turma trabalhada, nunca aquém ou além das 
potencialidades dos alunos.

Com tudo descrito e arrolado em um planejamento bem 
fundamentado, parte-se para a apresentação para a turma. Qualquer 
atividade desenvolvida para alunos em sala de aula, deve ser muito bem 
apresentada. Nessa hora, o professor deve ser um excelente “vendedor” 
das suas ideias. Acreditar no trabalho é requisito essencial para o sucesso 
de qualquer projeto pedagógico. Para exemplificar, se um trabalho 
envolver um livro, o primeiro passo para o professor é lê-lo. Apesar da 
obviedade, é muito comum professores não conhecerem profundamente 
a obra adotada. 
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A partir daí, despertar o interesse por meio de atividades de 
antecipação da leitura com a análise da capa, título, subtítulo, sinopse, 
verificação do conhecimento prévio sobre o assunto e ainda expectativas 
relacionadas ao suporte, à formatação do gênero, ao autor ou instituição 
responsável pela publicação são recomendadas. Solé (1998) destaca 
a importância do trabalho de antecipação: “A leitura é um processo 
de emissão e verificação de previsões que levam à compreensão do 
texto”. Explorar essas possibilidades previamente levantadas pelos 
alunos, objetiva, ao final da atividade, a verificação da existência de 
relação objetiva ou subjetiva das respostas obtidas com os dados reais 
da obra. 

Kleiman (2000) relata, inclusive, acerca da relevância das vivências 
e dos conhecimentos prévios do leitor que lhe permite fazer previsões e 
inferências sobre o texto, embasando-se na experiência sociocultural e 
em seu conhecimento de mundo. Essa atmosfera gerada no contato entre 
textos, pessoas e ideologias resulta no real significado da leitura que pode 
definir-se como espaço de manifestação da própria linguagem.

Pode-se definir como ações mediadoras a exploração o acervo, o 
apoio nas escolhas pessoais, a promoção rodas de conversa, o estímulo 
ao empréstimo, a leitura de uma história escolhida pela turma e ainda a 
oitiva de uma narrativa lida por um aluno. Na realização de uma leitura 
mediada, deve-se estar atento para a impostação da voz, que a mesma 
seja alta, sistemática e dirigida, valorizar o aluno como um leitor, trabalhar 
sua fluência leitora e manter-se sempre concentrado na atividade. 

Isso pode ser realizado em diversos espaços, mas bibliotecas públicas 
ou escolares são os mais indicados para a realização desse trabalho. 
Assim, seria garantida a oportunidade da transmissão da cultura entre as 
diferentes gerações. Quando devidamente praticada, a mediação torna-
se um momento importantíssimo para muitos participantes, mas são 
os familiares, os professores e os educadores os que mais se destacam 
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nesse contexto. A família deveria ser a primeira a estabelecer o elo entre a 
criança e o mundo literário, utilizando a leitura como canal para levá-los a 
desenvolver valores morais, que embasarão suas atitudes no futuro. 

Como citado anteriormente, atividades que antecedem a leitura são 
importantíssimas nesse processo. Fazer desse momento de apresentação 
da obra um hábito, pois o leitor em formação, através das estratégias 
do professor, inicia a percepção de que, quanto mais dados possuir a 
respeito do livro, mais completa será a prática da leitura. No decorrer da 
leitura, lembrar-se de sempre explorar o livro, contextualizá-lo, explorar 
o conhecimento prévio da turma e focar em estratégias de leitura que 
facilitem a compreensão. Terminada a leitura, abrir espaço para ouvir os 
alunos, entender como a mediação deu-se entre texto e o grupo, estimular 
análises subjetivas em relação ao conteúdo do texto, coletar impressões, 
relações e ainda não se esquecer de que a leitura é única e pessoal.

Considerações finais

As ideias apresentadas buscam dar mais qualidade ao trabalho 
de leitura nas salas de aula. Destaca que investir na formação e 
fornecer recursos materiais ao professor mediador poderá gerar 
profundas e significativas mudanças no quadro educativo atual. A 
boa elaboração de uma sequência didática pode evitar falhas, prever 
conflitos e garantir os acertos. Definir objetivos para cada ação é 
imprescindível. Garantir o sucesso nas iniciativas de mediação de 
leitura é algo extremamente subjetivo, este artigo buscou de alguma 
forma, nortear o trabalho docente e recomendou a sinergia entre os 
conhecimentos pertencentes dos educadores, tanto em relação às 
práticas pedagógicas quanto ao planejamento das ações. De modo 
ficcional, Daniel Pennac consegue transmitir os efeitos gerados por 
um mediador em um leitor,

[...] Todas as suas leituras eram como dádivas. Não 
nos pedia nada em troca. Não nos entregava a 
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literatura num conta-gotas analítico, ele a servia a nós 
em copos transbordantes, generosamente, ... E nós 
compreendíamos tudo que ele nos lia. Nós o escutávamos. 
Nenhuma explicação do texto seria mais luminosa do 
que o som da sua voz quando ele antecipava a intenção 
do autor, acentuava um subentendido, revelava uma 
alusão... Ele tornava impossível o contrassenso [...] E nada 
de patrimônio cultural, de segredos sagrados guardados 
nas estrelas; com ele, os textos não caíam do céu, ele os 
apanhava na terra e nos oferecia para ler. Tudo estava 
ali, em torno de nós, fremente de vida [...] Nós tínhamos 
vontade de ler e pronto. Era tudo. (PENNAC,1993)

Espera-se que outras reflexões, tais como as descritas neste 
trabalho, possam servir de motivação para inserção de disciplinas com 
os objetivos listados, durante a formação do professor. Todo esforço é 
válido para mudar a realidade atual. Lê-se muito pouco, o que coloca 
o país muito distante dos índices ideais. Fomentar, orientar, estimular, 
mediar podem ser caminhos possíveis para se alcançar o crescimento 
tão almejado em educação.
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Considerações sobre a exploração didática do gênero 
coluna social em sala de aula

Bruno Silva Lopes (UERJ/CEFET-RJ)

1. INTRODUÇÃO

É inegável o destaque que se dá hoje para a abordagem dos gêneros 
textuais como fator norteador das práticas pedagógicas que contemplem 
a língua portuguesa em sala de aula. Esse relevo, a nosso ver, justifica-
se porque o conhecimento e manejo adequado dos gêneros textuais 
possibilita ao falante participar mais ativamente da vida em sociedade, na 
medida em que se pode inserir em diversas práticas sociais. Os gêneros, 
diz Marcuschi (2011, p. 18), são “rotinas sociais de nosso dia a dia” e como 
tal nos inserem na vida em sociedade.

Em consonância com essa posição, os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (doravante PCN) colocam o texto como unidade básica de 
ensino. Em razão de todo texto se organizar num determinado gênero, 
releva considerar a diversidade de gêneros no processo de ensino-
aprendizagem da língua materna. Os Parâmetros sublinham, ademais, a 
importância de se trabalhar com os gêneros na prática educativa, visto 
que propiciam uma aprendizagem mais significativa ao usuário da língua, 
o qual, por meio do contato com textos reais que circulam na sociedade, 
aprimorará sua competência comunicativa.

Não obstante a importância conferida aos gêneros textuais nos 
estudos linguísticos modernos, é de notar que, muito provavelmente por 
não receberem destaque dos PCN, alguns deles ficam à margem, por assim 
dizer, de um possível trabalho a ser desenvolvido na sala de aula. Com isso, 
muita vez, deixamos de explorar gêneros que contribuiriam sobremodo 
com o aprimoramento da competência comunicativa dos discentes. 
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É o que acreditamos estar acontecendo com o gênero coluna social 
(cf. AVVAD, 2007), um gênero bastante ocorrente em suportes jornalísticos 
como jornais e revistas. A exploração constante do humor, a criteriosa 
seleção vocabular, as sugestões maliciosas, entre outros detalhes, 
exigem do leitor habilidades refinadas de leitura e do produtor do texto 
sensibilidade e destreza no que se refere ao trabalho com os recursos 
de linguagem. Tudo isso coloca as colunas sociais como campo fértil à 
exploração didática, visto que podem contribuir com o aperfeiçoamento 
das habilidades linguísticas dos discentes.  

Partindo dessa premissa, o presente texto objetiva propor uma 
abordagem didática inicial das colunas sociais. A despeito de suas 
peculiaridades composicionais, estruturais e estilísticas, as quais, como 
se demostrará, configuram material fértil à exploração didática, é de 
notar a pouca relevância que lhe conferem os materiais didáticos de 
língua portuguesa, em especial os que atendem o segundo ciclo do ensino 
fundamental. Com isso, perde-se um importante instrumento de ensino 
da língua, principalmente no que toca aos recursos construtores do humor, 
frequente e inteligentemente usados nesses textos. 

Este trabalho se divide da seguinte maneira: inicialmente, enfocamos 
a noção de gênero textual, sugerindo sua importância para o ensino 
de língua portuguesa. Posteriormente, conforme as orientações de 
Bakhtin (2011), expomos as peculiaridades do gênero em exame, com 
destaque para seu conteúdo temático, construção composicional e 
estilo. Por fim, damos mostras de como utilizar as colunas em sala de 
aula. releva dizer que, dada a extensão deste trabalho, abordaremos 
apenas alguns aspectos que podem ser objeto de exploração didática. 
Contudo, esperamos que as ideias aqui expostas auxiliem os professores 
no trabalho com as colunas sociais e incentive a produção de material 
didático a partir desse gênero textual.  
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2. A NOÇÃO DE GÊNERO E SUA ABORDAGEM EM SALA DE AULA

Na esteira de Bakhtin (2011), entendemos por gêneros tipos de 
enunciados relativamente estáveis, caracterizados por um conteúdo 
temático (o que é ou pode tornar-se dizível por um texto), uma construção 
composicional (a estrutura particular em que um gênero aparece) e um 
estilo (seleção de meios linguísticos – léxicos, sintáticos, semânticos, etc. – 
apropriados às intenções do produtor do texto).

Em complemento à abordagem bakhtiniana, diremos, com 
Marcuschi (2003), que os gêneros são textos da vida diária, com padrões 
sociocomunicativos definidos por sua composição, objetivos enunciativos 
e estilo. Como instrumentos interativos de uma sociedade dinâmica, os 
gêneros constituem uma listagem aberta, passível de acréscimo conforme 
a sociedade evolui. Por essa razão, há gêneros seculares como a carta e 
outros bastante recentes como o e-mail, por exemplo. 

Os gêneros divergem quanto ao tema, estilo, forma e contexto 
de uso. Portanto, contemplar situações que enfoquem cada um deles 
torna-se importante na prática educativa. Importa munir o aluno de 
conhecimentos que lhe permitam manejar os gêneros adequadamente, 
tendo em conta os aspectos linguísticos, a estrutura composicional, 
as peculiaridades concernentes à circulação social e à interatividade 
inerente a cada gênero. Desse modo, formar-se-ão melhores leitores e 
produtores de textos mais competentes.

Conforme Coscarelli (2007, p. 81):

A ideia de trabalhar com os gêneros na escola surgiu da 
necessidade de trazermos o contexto, ou seja, a situação 
de produção e recepção daquele texto para a sala de aula. 
Quem escreve precisa saber para quem está escrevendo, o 
que quer dizer e com que objetivo está escrevendo. Muitas 
vezes, entender um texto isoladamente, julgar a qualidade 
do texto fora do contexto em que ele foi produzido e da 
situação na qual ele será lido é quase impossível.
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Para Bronckart (2012, p. 103), “a apropriação dos gêneros é (...) um 
mecanismo fundamental de socialização, de inserção prática nas atividades 
comunicativas humanas.” Assim sendo, o trabalho com gêneros permite-
nos pôr em relevo as práticas sociais que abarcam situações concretas de uso 
da língua e consequentemente abandonar as práticas descontextualizadas 
e centradas unicamente na metalinguagem. Passamos, pois, a contemplar 
o texto alçando-o ao posto de objeto primeiro no ensino-aprendizagem da 
língua portuguesa.

Tendo isso em conta, os PCN (1998, p. 23) asseveram que:

(...) é necessário contemplar, nas atividades de ensino, a 
diversidade de textos e gêneros, e não apenas em função 
de sua relevância social, mas também pelo fato de que 
textos pertencentes a diferentes gêneros são organizados 
de diferentes formas. A compreensão oral e escrita, bem 
como a produção oral e escrita de textos pertencentes a 
diversos gêneros, supõem o desenvolvimento de diversas 
capacidades que devem ser enfocadas nas situações de 
ensino. É preciso abandonar a crença na existência de 
um gênero prototípico que permitiria ensinar todos os 
gêneros em circulação social.

Nesse sentido, é preciso compreender que a noção de gênero perpassa 
pela constituição do texto, é intrínseca a ele, visto que todo texto se realiza 
concretamente em um gênero, motivo por que deve ser devidamente 
contemplada nas situações de compreensão e produção de textos na 
escola. Elias e Koch (2013, p. 102) falam em “competência metagenérica”. 
Derivada do que se convencionou chamar de “competência comunicativa” 
(TrAVAGLIA, 2006, p. 17)1, consiste a competência metagenérica na 
habilidade que possibilita ao falante produzir e compreender os gêneros 
textuais, interagindo adequadamente com seus interlocutores, à medida 
que se envolve em diversas práticas sociais. 

Observe-se que o desenvolvimento da competência metagenérica 
coaduna-se com a proposta pedagógica dos Parâmetros Curriculares do 
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ensino fundamental. Consta do documento que é papel da escola tornar o 
aluno capaz de interpretar textos que circulam socialmente, de assumir a 
palavra e, como cidadão, de produzir textos eficazes nas diversas situações 
de uso da língua. Logo, o trabalho com gêneros textuais na escola torna-se 
imperioso modernamente, uma vez que é no “manejo deles que se revela e 
se confirma o conhecimento efetivo de uma língua” (AZErEDO, 2008, p. 86). 

3. O GÊNERO COLUNA SOCIAL

A opção por esse gênero textual é, decerto, intencional. Uma série 
de características estruturais, temáticas e estilísticas faz do colunismo 
social uma fonte profícua para a exploração didática. A seguir, vamos 
expô-las sucintamente, conforme a caracterização proposta por Bakhtin 
(2011). Importa dizer que, neste momento, destacaremos apenas algumas 
peculiaridades do texto a seguir (“Paris para presidente”) a fim de que o 
leitor se familiarize com o gênero em estudo.

Paris para presidente

Para quem fez fama como cabecinha loira e oca, e nessa condição 
aparece num comercial de campanha em que o republicano John McCain 
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critica o lado celebridade do democrata Barack Obama, PARIS HILTON, 27 
anos, arrasou: seu vídeo de resposta “à celebridade mais velha do mundo” 
(McCain tem 71 anos) está bombando na internet. No depoimento 
pensado, proposto e escrito pelo dono de um site de humor, Paris, maiô 
de oncinha e salto alto, refestelada à beira da piscina, agradece “àquele 
velhinho enrugado” ter de certa forma lançado seu nome à Presidência. 
“Estou assim, tipo, totalmente pronta para governar”, declara. Paris não 
cobrou nada – “Fez por pura farra”. E “seu” plano para a crise energética 
faz o maior sentido. Podem conferir. 

Editado por Lizia Bydlowski  
Colaboraram Bel Moherdaui e Silvia rogar

Disponível em: http://veja.abril.com.br/130808/gente.shtml. 
Acesso em 10/02/2014.

Estruturalmente, as colunas sociais são compostas por microtextos 
que versam, no mais das vezes, sobre personalidades do mundo artístico, 
esportivo, político, entre outros. Os textos são compostos de título e corpo. 
Os títulos são dispostos em letras maiores e, com suas mensagens jocosas, 
visam a despertar a curiosidade do leitor. É o que se observa claramente 
na mensagem “Paris para presidente”, em que se ironiza, entre outras 
coisas, o fato de uma pessoa com uma “cabecinha loira e oca” causar 
tanto alarde em uma campanha eleitoral. O corpo do texto, por sua vez, 
é apresentado concisamente. Em função disso, observa-se a preferência 
por estruturas sintáticas simplificadas, de modo que a mensagem chegue 
quase diretamente ao leitor.

Um componente que, não raro, é utilizado nesse gênero textual é a 
linguagem visual. O verbal e o visual se articulam, pois, no seu processo 
composicional. De fato, essa mescla de sistemas semióticos é fundamental 
para a transmissão exata daquilo que se quer fazer entender. Se se levar 
em conta que uma das principais intenções dos autores de colunas sociais 
é a sátira, o humor e a ironia, perceber-se-á que as imagens (em geral, 

http://veja.abril.com.br/130808/gente.shtml
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fotos) concorrem relevantemente para a consecução desse propósito. 
Notemos, no texto, que Paris aparece, em tom zombeteiro, com trajes 
menores, sorrindo ironicamente, em um clima bon vivant que contraria 
qualquer pretensão a um cargo político, posição que, em tese, exige 
comprometimento e seriedade.

relativamente ao conteúdo informacional, as colunas sociais discorrem 
sobre assuntos de interesse geral, quais sejam: política, economia, 
música, teatro, televisão, etc. A abordagem dos temas é feita a partir 
de detalhes da vida das personalidades, havendo clara preferência por 
excentricidades, fofocas, imbróglios, jocosidades que as envolvem. Nesse 
sentido, informação e descontração perfazem o conteúdo desse gênero 
de modo bastante peculiar. Observe-se que as informações veiculadas no 
texto em tela tendem a reforçar a imagem que se tem de Paris hilton: 
uma milionária descompromissada, polêmica e soberba que continua a 
enriquecer de modo não tão honrado.  

No que tange ao estilo, é de notar que os colunistas dispõem de uma 
maior liberdade no tratamento dos temas, o que favorece a exploração dos 
recursos linguísticos que fogem à neutralidade. Diferentemente de uma 
notícia ou reportagem constante de Veja, os textos de Gente são imbuídos 
de marcas de oralidade e de pessoalidade. Desse modo, são recorrentes 
expressões populares, neologismos, recursos suprassegmentais, sufixos 
dimensivos, entre outros recursos mais presentes na fala ou na linguagem 
escrita mais informal. No que concerne ao plano do significado, destaca-se 
o uso frequente da conotação, no qual aparecem em relevo figuras como a 
metáfora e a ironia. Destaca-se também o uso de expressões polissêmicas, 
largamente exploradas nas colunas com vistas à produção do humor.

 É também interessante observar a seleção lexical feita pelos 
colunistas. A título de ilustração, destacaremos três ocorrências que 
indicam o uso da modalização, recurso por meio do qual “o enunciador 
expressa atitudes e opiniões relativas ao que diz” (AZErEDO, 2008, p. 
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90). De início, cumpre observar a utilização crítica da adjetivação em 
“cabecinha loira e oca”, sugerindo que a modelo não dispõe de uma 
inteligência privilegiada, em especial para atuar na esfera política. Nesse 
sentido, importa ter em conta o estigma que mulheres loiras têm em 
nossa cultura: o de que não são inteligentes. 

 Outro detalhe a se observar é o uso das gírias “arrasou” e 
“bombando”, cuidadosamente pinçadas com vistas a ironizar o fato de 
uma pessoa que nada tem a ver com a política causar tamanho alarde em 
uma campanha eleitoral. Acresce que as palavras destacadas conferem 
ao texto um toque de descontração e humor, remetendo a um contexto 
informal de uso da linguagem. 

Essa breve exposição dá mostras de que as peculiaridades linguísticas 
usadas na construção das colunas concorrem para se criar uma atmosfera 
informal e familiar. Tenciona-se estabelecer, assim, um diálogo entre 
emissor/receptor que mais se aproxima de uma conversa descontraída 
entre amigos. É como se alguém desse a notícia pessoalmente a quem lê. 
Veja-se, a propósito, a interlocução estabelecida com o leitor a partir de 
“podem conferir”, no fim do texto. Com isso, promove-se uma interação 
mais íntima entre os sujeitos do ato comunicativo e, por conseguinte, 
uma interação maior entre sujeito e o objeto do conhecimento, isto é, as 
colunas sociais. Tudo isso concorre para a seleção de marcas textuais que 
se aproximam da informalidade.

4. METODOLOGIA

De início, fizemos o levantamento do que se falava sobre as 
colunas sociais em alguns livros didáticos de língua portuguesa. 
Concentramo-nos em duas coleções: Português: Linguagens, 
de Willian Cereja e Thereza Colchar Magalhães e Teláris, de Ana 
Trinconi Borgatto, Tereziniha Bertin e Vera Marchezi. Na análise, 
não encontramos um trabalho sistemático com esse gênero textual, 
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um dos motivos pelos quais a pesquisa que ora fazemos torna-
se relevante. Talvez isso se deva ao fato de os PCN (p. 54-57) não 
colocarem as colunas entre os “gêneros privilegiados” ou “gêneros 
sugeridos” para o trabalho com escrita e leitura em sala de aula. Por 
não constarem do documento, as colunas ficam numa espécie de 
limbo, muitas vezes sendo completamente ignoradas em situações 
que contemplem o ensino da língua portuguesa.

Selecionamos então um pequeno corpus de colunas sociais que 
servirá de base para as propostas didáticas que serão apresentadas 
neste trabalho. Escolhemos, para tanto, textos presentes na coluna 
Gente, seção da revista Veja, já que se configura como um veículo 
de informações de grande circulação nacional, chegando a um 
número expressivo de usuários. Valemo-nos também de uma nota 
da coluna de Ancelmo Gois, publicada no jornal O Globo, igualmente 
representativo no cenário nacional.

Dado o caráter incipiente deste trabalho, proporemos, 
nomeadamente, atividades relativas à seleção lexical e a alguns 
aspectos sintático-semânticos explorados pelos colunistas na feitura 
dos textos. A despeito do recorte, esperamos que deem a dimensão 
da exploração didática que se pode fazer com as colunas em sala 
de aula, já que exigem habilidade leitora, por vezes refinada, para a 
construção dos sentidos dos textos. 
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5. SUGESTÕES DE TRABALHO COM AS COLUNAS SOCIAIS EM SALA DE AULA
Texto 01

A carne é fraca

Pouca gente se espantou quando, no meio de um show, dias atrás, 
LADY GAGA acendeu e fumou um cigarrinho incrementado. Primeiro 
porque a apresentação era em Amsterdã. Segundo, porque já estava todo 
mundo chapado com a nova silhueta da cantora. Os observadores do 
gagaísmo calculam que ela engordou mais de dez quilos. “Gosto de pizza”, 
ironizou, referindo-se ao restaurante de seu pai em Nova York. Na atual 
fase de lua cheia, a cantora está namorando Taylor Kinney, um lobisomem 
da série The Vampire Diaries, e voltou a usar roupa de bife. Em novembro 
vem ao Brasil com a turnê chamada The Born This Way Ball. Sem duplos 
sentidos, por favor.

rEVISTA VEJA. São Paulo: Abril. 21/09/2012, p. 94-95.
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O texto I organiza-se de forma a ironizar a silhueta de Lady Gaga. Em 
sua construção, várias menções carregadas de humor permitem-nos fazer 
algumas inferências sobre a intencionalidade dos autores da coluna. 

Tendo isso em conta, releva destacar a referência intertextual 
presente no título “A carne é fraca”. Seria interessante, numa abordagem 
didática, fazer perguntas aos alunos sobre a origem da expressão, usada 
amplamente na linguagem popular para indicar a propensão humana à 
traição conjugal. Outro aspecto a ser considerado é que o autor da coluna 
remodelou seu significado. Pela leitura do texto, “a carne é fraca” parece 
referir-se ao fato de que a cantora não resiste a alimentos saborosos e 
calóricos, como as pizzas do restaurante do pai. Com isso, sem dúvida, 
ironiza-se a silhueta da cantora que, como se nota na foto, mostra-se 
diferente da que ela costuma exibir normalmente. 

Interessante observar a seleção lexical feita pelos colunistas, a qual 
converge para acentuar o sobrepeso da artista. A esse propósito, cumpre 
fazer uma leitura orientada chamando a atenção dos alunos para a 
utilização da expressão “fase lua cheia”, alusão bem humorada ao fato de 
Gaga estar acima do peso. Outro detalhe a abordar é o título da turnê da 
cantora, motivo para piadas e duplo sentido. Nesse momento, a leitura 
em inglês pode causar entraves à interpretação. Por isso, é necessário 
esclarecer aos alunos que “The born this way ball” pode significar algo 
como “Nascida no formato de uma bola”, sugestão irônica que compara 
Gaga a uma bola em razão de ela estar acima do peso. A tradução é, 
inclusive, fundamental para que os educandos entendam o comentário 
final dos autores: “Sem duplos sentidos, por favor”.

Uma interessante exploração do conhecimento de mundo2 do aluno 
pode ser feita com perguntas sobre a citação da capital holandesa Amsterdã. 
O que está implícito no fato de as pessoas não se assustarem quando Gaga 
fumou um “cigarrinho incrementado” em Amsterdã? Sabe-se que Amsterdã 
é conhecida por sua tolerância ao uso da maconha, que tem o seu consumo 
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permitido em locais específicos. Em razão dessa permissão, o senso comum 
frequentemente vincula o lugar a um paraíso para quem usa narcóticos, tendo, 
por vezes, a impressão de que tudo é permitido. Portanto, para conseguir 
entender a citação irônica, o leitor deve lançar mão dessas informações.

Importante para a construção do sentido do texto é também o jogo 
de palavras e sentidos proposto pelos autores. Veja-se a mescla de campos 
semânticos sugerida pela palavra “chapado”. Esta remete, popularmente, 
ao entorpecimento por narcóticos. O curioso é que a “droga” nesse caso 
é a silhueta de Gaga, o que provoca um efeito de sentido humorístico 
interessante para usar com os alunos nas aulas de língua portuguesa. De sua 
parte, o neologismo “gagaísmo”, mediante a sufixação (-ismo é um sufixo 
nominal que pode indicar modo de se portar ou agir) faz-nos supor uma crítica 
aos hábitos nem sempre saudáveis de Gaga. Acresça que o neologismo traz 
para o texto o novo, o pitoresco, agregando, de certo modo originalidade à 
mensagem de modo a causar um maior impacto no interlocutor.

releva também chamar a atenção para o fato de que a seleção lexical 
nesse gênero textual visa à produção de humor e, para tal, vale-se de 
vocábulos provocativos. Nesse sentido, não há tanta preocupação, em nível 
lexical, com a formalidade. Em verdade, como vimos é o uso de vocábulos 
como “chapado” que permite aos colunistas construir adequadamente 
seu projeto de dizer, atingindo sua meta com o texto elaborado. 

Texto 02

Marieta Severo passa por cirurgia no Rio

Boletim médico 

Marieta Severo, a querida atriz, 69 anos, passou por uma 
pequena cirurgia e está no hospital Samaritano, no rio. E Francisco 
Dornelles, 81 anos, vice- governador do rio, foi internado no Pró-
Cardíaco, com hemorragia digestiva.
Disponível em: http://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/3.html. Acesso em: 05/03/2016

http://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/marieta-severo-passa-por-cirurgia-no-rio.html
http://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/3.html
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Noticia-se acima a cirurgia de Marieta Severo, bem como a internação 
de Francisco Dornelles. Observações sobre a construção do texto em 
tela podem levar-nos a interessantes conclusões acerca dos propósitos 
comunicativos dos enunciadores. 

O título do texto já nos fornece algumas pistas, que desembocam 
numa pergunta que pode, sem dúvida alguma, servir como gatilho para 
estimular as inferências dos alunos: por que somente Marieta Severo é 
citada no título, quando, na verdade, duas pessoas – em tese ilustres – 
foram internadas por problemas de saúde? É importante, nesse momento, 
permitir que os alunos falem, busquem antecipar dados textuais, infiram 
possíveis respostas a essa questão. Em momento posterior, pode o 
professor inserir na explanação inicial algumas perguntas motivadoras 
como: de que forma as atividades da política (e os políticos, como corolário) 
são concebidas, em especial, em nosso país? Que imagem se faz deles? O 
signo “político”, em nossa cultura, carrega uma conotação negativa? Por 
quê? Em relação ao trabalho do artista (e aos artistas), pode-se dizer o 
mesmo? Que imagem o artista tem em nossa cultura?

Caso o professor julgue conveniente, pode também, a fim de estimular 
a prática escrita, propor que essas questões sejam respondidas por 
escrito. Entretanto, insistimos que a motivação oral é de grande validade 
no início do trabalho, porquanto tende a incitar a curiosidade e a reflexão 
dos aprendizes.   

  Na etapa de reflexão sobre a língua, cumpre salientar que esse 
é um texto em que se destaca enormemente a função discursiva do 
aposto explicativo. Partimos do princípio de que a língua se realiza no 
uso e nas práticas sociais. Por conseguinte, devemos, para além de uma 
explanação metalinguística que forneça subsídios para a classificação e 
reconhecimento do aposto, indicar a função desse termo na construção 
dos textos. Nesse sentido, podemos perguntar aos jovens qual a função 
discursiva do aposto explicativo nesse texto. Note-se que o aposto “a 
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querida atriz” acompanha o SN Marieta Severo, numa clara demonstração 
de apreço e ternura pela figura da artista. O SN “Francisco Dornelles”, 
contudo, é objetiva e secamente retomado pelo aposto “vice-governador 
do rio”.

A nosso ver, uma hipótese plausível que fundamentaria essas 
escolhas linguísticas estaria nas imagens sociais que as profissões 
de ambos emanam. A profissão de artista, em geral, envolve fama, 
admiração, prestígio. Como se não bastasse, há artistas que constroem 
suas carreiras com brilhantismo e simpatia, como é o caso de Marieta 
Severo, muito admirada por suas atuações nas novelas e no teatro. 
Situação bastante distinta é a dos parlamentares, que, no Brasil em 
especial, possuem, não sem razão, uma imagem negativa, em razão de, 
historicamente, estarem muitos deles envolvidos com a corrupção e com 
a degeneração moral. Em seu texto, pois, o enunciador reproduz essas 
imagens socialmente construídas.

Neste momento, é relevante fazermos uma breve menção ao conceito 
de ethos, bastante caro à Análise do Discurso. Conforme esclarece 
Maingueneau (2008, p. 95), “toda fala procede de um enunciador 
encarnado; mesmo quando escrito, o texto é sustentado por uma voz – a 
de um sujeito situado para além do texto.” Por esse raciocínio, diremos 
que o enunciador, por meio de suas escolhas linguísticas, revela sua 
personalidade, seus valores, suas crenças. O ethos representa, assim, 
uma imagem que o produtor do texto quer passar a seu interlocutor. Na 
instância jornalística, essa imagem tende a respeitar valores humanos 
como a ética e a moral, por exemplo, bem como contemplar a pluralidade 
de ideias e de escolhas, de modo a espelhar, não raro, a voz, as demandas 
e anseios dos leitores. Os apostos supra-analisados, no nosso entender, 
concorrem para a formação dessa representação que o enunciador almeja 
construir acerca de si mesmo no ato discursivo.   
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se, como asseveram os PCN (1998), um dos objetivos fundamentais 
do ensino de português é tornar o aluno um leitor e um produtor de textos 
mais competente, pensamos que a coluna social pode ser um gênero 
bastante útil ao professor de língua materna. Com temas que despertam 
gosto fácil, incitando a curiosidade dos alunos, com textos diminutos e de 
rápida apreensão, com a seleção de recursos linguísticos criteriosa, com 
a exploração do humor ácido, da malícia tão presentes em nossas vidas, 
habilidades refinadas de leitura e escrita podem ser aprimoradas em sala 
de aula.

Bonini (2011, p. 66), ao estudar os gêneros jornalísticos, assevera 
que um dos motivos mais relevantes para se trabalhar com um gênero 
desse domínio discursivo em sala de aula é o fato de ele ser “útil ao ensino 
de linguagem”. Se assim pensarmos, as colunas sociais podem se tornar 
um valioso instrumento de ensino, a julgar pela riqueza dos recursos 
linguísticos utilizados em sua confecção.

Nossa proposta, em função da extensão deste trabalho, centrou-
se na seleção lexical, no aposto e nas estratégias inferenciais, ricamente 
explorados nos textos selecionados. Cumpre observar, no entanto, que o 
professor, sensível aos aspectos construtores do texto, poderá elaborar 
muitas outras atividades. A riqueza temática e estilística das colunas parece 
ser inesgotável. Por conseguinte, há um rico repertório de atividades que 
podem ser criadas a partir delas. 

Esperamos que as sugestões aqui feitas deem sua contribuição aos 
estudos relativos aos gêneros textuais, em especial no âmbito didático, 
abrindo possibilidades de trabalho ao professor de modo a ajudá-lo na 
tarefa de aprimorar a capacidade discente de produzir e interpretar textos 
mais eficazmente.   



sumário

670Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

REFERÊNCIAS
AVVAD, Mariana T. Os neologismos da coluna Gente Boa: um estudo lexicográfico. 
Universidade do Estado do rio de Janeiro: Dissertação de Mestrado. rio de 
Janeiro, 2007.

AZErEDO, José Carlos de. Gramática Houaiss da língua portuguesa. 2ª ed. São 
Paulo: Publifolha, 2008.

BAKhTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. Trad. Paulo Bezerra. São Paulo: 
Martins Fontes, 2011.

BONINI, Adair. Os gêneros do jornal: questões de pesquisa e ensino. In: KArWOSKI, 
Alcir; GAYDECZKA, Beatriz & BrITO, Karin. Gêneros textuais: reflexões e ensino. 
São Paulo: Parábola Editorial: 2011.

BOrGATTO, Ana, BErTIN, Terezinha & MArChEZI, VErA. Português. Projeto 
Teláris, 6º ao 9º ano. São Paulo: Ática, 2012.

BrASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares 
nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: língua portuguesa. 
Brasília: MEC/SEF, 1998.

BrONCKArT, Jean-Paul. Atividade de linguagem, textos e discursos: por um 
interacionismo sociodiscursivo. 2ª ed. São Paulo: EDUC, 2012.

CErEJA, Willian & MAGALhÃES, Thereza. Português: linguagens. 6º ao 9º ano. 
São Paulo: Atual, 2009.

COSCArELLI, Carla Viana. Gêneros textuais na escola. In: revista Veredas 
(Ensino), 02/2007, p. 78-86.

ELIAS, Vanda & KOCh, Ingedore. Ler e compreender: os sentidos do texto. São 
Paulo: Contexto, 2011. 

MAINGUENEAU, Dominique. análise de textos de comunicação. São Paulo: 
Cortez, 2008.

MArCUSChI, L. A. A questão do suporte dos gêneros textuais. Língua, Linguística 
e Literatura – V. 1, nº 01, João Pessoa, 2003

______. Gêneros Textuais: configuração, dinamicidade e circulação. In: 
KArWOSKI, Alcir; GAYDECZKA, Beatriz & BrITO, Karin. Gêneros textuais: 
reflexões e ensino. São Paulo: Parábola Editorial: 2011.



sumário

671Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

TrAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação: uma proposta para o ensino de 
gramática.  11ª ed. São Paulo: Cortez, 2006.  

(Endnotes)
1  Segundo o autor, competência comunicativa consiste na “capacidade do 
usuário de empregar adequadamente a língua nas diversas situações de comunicação.” 
Analogamente, Azeredo (2008, p. 46) fala em competência sociocomunicativa, a qual 
propicia ao falante instrumentação linguística para uma interação social bem-sucedida. 
A ideia é, em ambos os casos, o aprimoramento dessas competências, em especial em 
esferas mais elaboradas de comunicação. 
2  Consoante Elias & Koch (2013, p. 42), conhecimento de mundo ou conhecimento 
enciclopédico corresponde aos “conhecimentos gerais sobre o mundo – uma espécie de 
thesaurus mental – bem como a conhecimentos alusivos a vivências pessoais e eventos 
espácio-temporalmente situados, permitindo a produção de sentidos.” Tais saberes são 
indispensáveis para a produção de sentidos, pois nos permitem, entre outras coisas, 
preencher lacunas deixadas pelo texto por meio de inferências. 
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O PAPEL DO ENSINO A DISTÂNCIA NA FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Fabiana Costa (UFF – Consórcio CEDERJ – Polo Nova Iguaçu)

Mariana Vianna Abramo da Cruz (UFF – Consórcio CEDERJ – Polo Nova Iguaçu)

Introdução

O presente artigo tem por objetivo investigar o perfil dos alunos do 
Ensino à Distância do Consórcio CEDErJ e o impacto dessa modalidade 
em sua formação. Partindo de uma pesquisa qualitativa feita com alunos 
do CEDErJ entre os meses de fevereiro e abril de 2016, revelou-se o perfil 
desses alunos da seguinte forma: através de um formulário eletrônico 
distribuído entre os grupos de alunos, os participantes puderam marcar 
suas opções de resposta e acrescentar observações pessoais a partir da 
sua visão particular. Com base nesses dados será demonstrado quem são 
as pessoas por trás das turmas de profissionais que estão sendo formadas 
na habilitação de Língua Portuguesa na modalidade à distância. Ao mesmo 
tempo, relacionando os dados da pesquisa local com os dados do censo do 
MEC, percebe-se que há uma tendência nacional não só no crescimento, 
mas também na consolidação da modalidade do ensino à distância no 
cenário educacional.

A marca mais tradicionalmente reconhecida dos alunos da modalidade 
EAD é a relacionada à faixa etária, e analisando os dados da pesquisa não 
encontraremos supresa no que diz respeito a serem em grande parte (cerca 
de 55% no Cederj) maiores de 31 anos. Entretanto, o que chama a atenção 
é o aumento no percentual de jovens buscando o ensino à distância. Na 
pesquisa local encontramos apenas 9% de jovens com menos de 20 anos, 
e em nível nacional, segundo o MEC, a média de idade de ingresso na 
graduação baixou de 30 para 28 anos na modalidade à distância.
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Outro pormenor que chama a atenção é em relação à residência e 
condição socioeconômica do aluno atendido pela modalidade à distância. 
De acordo com a pesquisa local, os alunos atendidos residem, em sua 
maioria (73%), nas áreas metropolitanas e não no interior como é o que se 
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espera, havendo inclusive um movimento de migração inversa de alunos 
de áreas urbanas matriculados em pólos do interior. E, segundo o censo 
do MEC, mais da metade das matrículas em cursos de Licenciatura na rede 
privada é oferecida na modalidade a distância (51,1%). Na rede pública, 
esse índice é de apenas 16,6%. Ou seja, a maioria dos que escolhem ensino 
à distância, não o fazem por questões financeiras, haja visto que a maioria 
de vagas disponíves está na rede privada, não na pública. O que nos leva a 
uma outra questão: por que a opção pelo ensino à distância?
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De acordo com a pesquisa feita com os alunos do Cederj, mais de 
50% opta por essa modalidade por maior flexibilidade nos horários, o que 
corrobora com a informação supracitada de que uma boa parte dos alunos 
são maiores de 30 anos e possuem família (45% têm filhos e 56% são casados 
ou estão em união estável) e por este motivo não dispõem de tempo para 
um deslocamento diário até uma instituição de ensino com curso presencial. 
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Foi observado também que o perfil de alunos é, em sua maioria, de 
pessoas que já possuem outra graduação ou mesmo pós graduação (50% 
dos entrevistados), procurando assim o EaD para formação complementar 
ou para realização profissional. Além disso, 64% já fez uma graduação 
presencial antes, procurando a modalidade à distância nesse momento 
para conseguir conciliar com uma carreira profissional que demanda 
dedicação integral e com a família. 
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Em concordância com esse perfil de adulto trabalhador, quando 
questionados sobre as principais vantagens do EaD, foram marcados as 
seguintes opções: poder fazer seu próprio horário de estudos (32%), poder 
estudar no seu próprio ritmo (24%), seguidos da justificativa da economia 
de tempo (17%). Isso também nos mostra um perfil de alunos autônomos 
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que realmente gostam de trabalhar sozinhos. 

Com relação às principais desvantagens do EaD, foram assinaladas: 
pouca ou falta de interação, 27% (o que muitas vezes desmotiva o 
aluno, principalmente quando encontra dificuldades de aprendizado ou 
outras dificuldades administrativas dentro do curso); os problemas de 
infraestrutura dos pólos presenciais, 23% (que não têm salas suficientes 
para comportar todas os alunos, nem bibliotecas e outros setores, o 
que dificulta até mesmo as tutorias, e a realização das provas, que são 
realizadas em outras universidades que cedem seus espaços físicos); e a 
pouca variedade de cursos disponíveis, 16%. 



sumário

679Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

Uma questão importante a ser colocada é o fato de a modalidade à 
distância ter ou não o mesmo peso no mercado de trabalho que um curso 
presencial. Para os alunos do CEDErJ entrevistados, 94% acreditam que 
formam-se profissionais igualmente qualificados aos cursos presenciais, 
porém, apenas 70% acredita que o diploma do EaD tem o mesmo peso no 
mercado de trabalho. O que inicialmente parece contraditório, na verdade 
apenas demonstra dois pontos de vista distintos sobre a mesma questão. 
De um lado temos alunos que vivenciam e conhecem portanto, a qualidade 
do ensino a que eles têm acesso e sabem que têm uma formação tão 
adequada quanto a dos alunos presenciais. O outro ângulo é formado por 
alunos já formados que, ao se depararem com o mercado de trabalho ainda 
encontram resistência por parte dos empregadores que ainda acreditam, 
geralmente apenas por desconhecimento das metodologias empregadas, 
que essa modalidade forma profissionais de qualidade inferior. 
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Um outra razão para que esse tipo de resistência aconteça reside no 
fato de que, apesar de esse tipo de ensino autônomo não ser novo, houve 
um crescimento notório de 2010 em diante. Enquanto nesta data os alunos 
de graduação a distância representavam cerca de 12% do total, em 2013 já 
eram 24%, o dobro da quantidade em apensas 3 anos (segundo o Censo do 



sumário

681Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

MEC). Ou seja, trata-se de uma nova geração de alunos conectados muito 
maior do que o de costume, mostrando uma nova forma de estudar que 
ainda precisa ser entendida. 
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Cabe salientar que, a primeira turma de profissionais de Letras 
do CEDErJ formou-se apenas em 2015, por esse motivo não se pode 
definir ainda o futuro dos profissionais formados pela modalidade à 
distância. Entretanto, esse é certamente um momento de discussão 
não apenas sobre o crescimento dessa modalidade, mas principalmente 
sobre a aceitação desses profissionais no mercado de trabalho. Um das 
perguntas da pesquisa feita com os alunos dos CEDErJ aponta para esse 
futuro de crescimento e estabelecimento, ao serem questionados sobre 
a possibilidade de essa modalidade de ensino se tornar futuramente a 
forma mais comum de formação, 81% responderam que sim. Cruzando 
esses dados com os do censo do MEC, não restam dúvidas quanto ao 
franco crescimento e estabelecimento dessa modalidade de ensino no 
país. Sendo assim, acredita-se que em um futuro muito próximo poderá 
ser traçado um perfil de desempenho desses profissionais, porém antes de 
chegarmos a esse ponto, é necessário uma abertura para discussão para 
dirimir quaisquer juízo equivocado em relação à educação na modalidade 
à distância tanto no âmbito acadêmico quanto no mercado de trabalho.
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A INTERTEXTUALIDADE NO GÊNERO PROPAGANDA: LEITURA E 
ANÁLISE CRÍTICA

Gilvana Mendes da Costa (UESPI)

Introdução 

O intuito deste trabalho é promover reflexões acerca da relevância da 
leitura e da análise crítica sobre determinados textos que estão presentes 
em situações sociocomunicativas reais. Por intermédio do estudo do tema: 
A intertextualidade no gênero propaganda: teoria e prática selecionou-se 
o texto publicitário para gerar algumas discussões pertinentes ao alcance 
do propósito deste trabalho.

Diante do impacto na sociedade do discurso dos textos publicitários 
uma ação da escola se faz urgente. A questão aqui tratada não é sobre 
o crescente consumo da população de bens e serviços, muitas vezes 
desnecessários, mas a necessidade incentivar a prática de ler e analisar 
criticamente, de forma que o comportamento do interlocutor incida em 
atitudes conscientes.

Pressupõe-se que no ensino de Língua portuguesa devam ser 
estimuladas e realizadas práticas de leituras, no entanto, tais práticas não 
têm gerado o resultado esperado, que é de formar leitores proficientes. 
Com o propósito de contribuir para minimizar esse desafio propõe-se 
mediante uma ação didática desenvolvida em uma escola pública na 
cidade de Teresina/PI, junto a alunos do 9º ano do ensino fundamental 
uma formação de leitores críticos. A leitura proposta aos alunos 
estimulou e proporcionou que eles pudessem compreender aspectos 
de intertextualidade, um dos fatores de textualidade, a partir de uma 
observação mais atenta sobre o texto e elaborassem uma análise crítica 
sobre a relação do intertexto com o texto publicitário. A pretensão é que 
eles observassem os efeitos do intertexto para o propósito comunicativo 
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do texto. Ainda que um número expressivo tenha cumprido o que foi 
solicitado compreende-se que precisamos avançar quanto ao estudo dos 
gêneros textuais em seus aspectos funcionais.

A identificação do intertexto no texto publicitário e a verificação dos 
efeitos sobre essa relação resultou numa maneira mais significativa de 
ver o texto. Foi observando os mecanismos linguísticos, a influência do 
discurso presente no texto que os alunos perceberam que muitas vezes 
são levados a adotarem determinados comportamentos ou a consumirem 
algo simplesmente pelo modismo e pelo desejo serem inseridos em 
determinados grupos sociais. A atividade didática proposta aos alunos foi 
um tanto simplória, porém uma experiência que motivou-nos a pensar: 
A formação leitora na escola está, de fato, avançando para além da 
decodificação do código escrito? Estimula-se e permite-se que os alunos 
exerçam sua criticidade. É necessário sair do pensar e começar a agir. 

Para situar os leitores neste texto, organizou-se da seguinte 
forma: inicialmente apresentou-se alguns aspectos necessários para a 
compreensão do princípio de intertextualidade e sobre as especificidades 
do gênero propaganda/texto publicitário, assim como a função da escola 
mediante o ensino desse gênero textual. Em seguida expõe-se os aspectos 
metodológicos, a análise dos dados e as considerações finais

1. Concepções e caracteriscas da intertextualidade

O conceito amplo de intertextualidade foi introduzido em 1960 
pela crítica literária Julia Kristeva embasada pelas discussões teóricas de 
Bakhtin sobre o dialogismo De acordo com os princípios da Linguística 
textual e o postulado Bakhtiniano o texto enquanto produção enunciativa 
dialoga sempre com outros textos. Tal construto revela-se heterogêneo 
por trazer em sua composição diferentes discursos. Barthes (1974, apud 
KOCh, 2014, p.59) afirma que “todo texto é um intertexto; outros textos 
estão presentes nele, em níveis variáveis, sob formas mais ou menos 
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reconhecíveis”. Essa concepção de intertextualidade está vinculada ao 
sentido mais amplo em que todo texto pressupõe de outros textos que o 
antecedem. Koch e Elias (2014) asseveram que

Em sentido amplo, a intertextualidade se faz presente 
em todo e qualquer texto, como componente decisivo 
de suas condições de produção. Isto é, ela é condição 
mesma da existência de textos, já que há sempre um já-
dito, prévio a todo dizer. (p. 86)

Numa perspectiva restrita da intertextualidade, foco deste estudo, 
Koch (2014, p. 62) afirma que sob essa visão a intertextualidade “é a 
relação de um texto com outros textos previamente existentes, isto é, 
efetivamente produzidos”, dessa forma deve haver no texto a referência 
de outro texto anteriormente produzido mantendo algum tipo de relação. 
Essa característica do texto de utilizar-se de intertextos faz parte dos 
sete fatores fundamentais para textualidade, que segundo os estudos de 
Beaugrande e Dressler são princípios essenciais para que um texto assuma 
sua propriedade discursiva deixando de ser uma sequência de frases que 
não permitem a construção de sentido em sua totalidade.

O fator intertextualidade está intrinsecamente vinculado à produção 
e recepção de textos, tendo em vista que para produzir e compreender 
é essencial ter conhecimento de outros textos. Sendo relevante saber 
que a intertextualidade apresenta-se através de diferentes tipos com 
características peculiares na relação entre o texto e seu intertexto. 
respaldando-se nas discussões de Koch (2014) esses tipos podem ser 
denominados de intertextualidade de conteúdo e de forma/conteúdo; 
intertextualidade explícita e implícita; intertextualidade das semelhanças 
e das diferenças e intertextualidade com intertexto alheio, próprio ou de 
um enunciador genérico. 

Em linhas gerais Koch (2014) aborda da seguinte forma os tipos de 
intertextualidade: a intertextualidade de conteúdo mediante a presença da 
mesma temática entre os textos. Esta situação é muito produtiva em textos 
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que fazem parte da mesma área de conhecimento. A intertextualidade de 
forma/conteúdo demonstra que o produtor textual recorreu ao modelo 
de outro autor, que pode ser o estilo, a linguagem. 

A intertextualidade Explícita é a apresentação de um intertexto 
expresso no texto, enquanto a intertextualidade implícita necessita ser 
inferida, recuperada pelo interlocutor, pois o texto evocado pelo autor não 
é citado. O produtor textual pode utilizar-se de um texto já reconhecido 
por uma determinada comunidade discursiva para dar credibilidade, 
legitimar seus argumentos comuns com esta dada comunidade ou para 
marcar seu posicionamento contrário ou parcialmente contrário ao do 
autor do texto recorrido. Ambas as situações representam especificidades 
da intertextualidade das semelhanças e das diferenças respectivamente. 

No que diz respeito à intertextualidade com intertexto alheio, próprio 
ou de um enunciador genérico há autores que só consideram como 
intertextualidade quando relacionado ao intertexto alheio, denominam 
de intratextualidade a classificação de intertextualidade com intertexto 
próprio. A intertextualidade refere-se à utilização de intertextos de 
enunciadores indeterminados. Como por exemplo, os provérbios em que se 
desconhece(m) o(s) autor(es) sendo atribuído ao saber de uma coletividade.

Em si tratando do fator de intertextualidade faz-se necessário que o 
leitor para compreender um texto não somente identifique que aspectos 
constituem a intertextualidade, mas perceba que efeitos de sentido o 
produtor textual quis causar inserindo um determinado intertexto. A 
construção dos sentidos do texto requer a mobilização de conhecimento 
de variadas ordens por parte de seus leitores. 

O não reconhecimento do intertexto pode prejudicar a compreensão 
total ou parcial do enunciado, pode trazer danos à interação comunicativa. 
A ativação dos conhecimentos de mundo, interacional e linguístico são 
necessários para que haja o processamento textual pelo interlocutor 
diante do fator de intertextualidade. 
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2. A propaganda e a presença do intertexto 

A produção textual do gênero propaganda exige estilo e linguagem 
específica para a sua composição em virtude de seu propósito 
comunicativo. Cavalcante (2013)  alerta que tão importante o propósito 
de comunicar dos gêneros que a sua tipificação pode sofrer modificações 
em razão da situação de comunicação. O uso de intertextos nesse modelo 
de texto socialmente conhecido tem função estritamente relacionada com 
o objetivo que pretende atingir. Para compreender a função do intertexto 
na propaganda é preciso entender as características estruturais e 
sociodiscursivas que envolvem esse gênero.  O gênero textual propaganda 
está presente no domínio discursivo publicitário que com a evolução das 
tecnologias tem associado diversos signos linguísticos para organizar sua 
mensagem.  

Os termos propaganda e a publicidade são muitas vezes relacionados 
como sinônimos, no entanto, Carvalho (2014, p. 14) explicita que a 
propaganda tem caráter mais abrangente que a publicidade “vem de 
propagar e inclui a propaganda política, a institucional, a ideológica e a 
comercial sendo que esta é considerada e nomeada como publicidade 
(institucional, de produtos ou de serviço)”. A linguagem da propaganda é 
essencialmente persuasiva. Carvalho (2014, p. 19) toma como exemplo os 
dizeres de reboul (1975) para demonstrar que a linguagem da propaganda 
pode ser “perigosa quando mal usada”. Ele afirma que

A essência da propaganda é ganhar as pessoas para uma 
ideia de forma tão sincera, com tal vitalidade, que, no 
final, elas sucumbam a essa ideia completamente, de 
modo a nunca mais escaparem dela. A propaganda quer 
impregnar as pessoas com suas ideias [...] (rEBOUL 1975, 
95 APUD CArVALhO, 2014)

reboul (1975) coloca essa característica como algo que traz risco 
aos indivíduos, pois ao aceitar uma determinada ideologia proposta 
pela propaganda poderá tê-la como legitima e única, abandonando seus 
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princípios anteriores ou negando outros valores que possam ser veiculados 
posteriormente. O intuito da propaganda é de influenciar, convencer, 
despertar emoções no leitor, ouvinte e fazê-lo compartilhar de determinadas 
ideologias, utilizar serviços ou consumir algum tipo de produto. 

A propaganda caracteriza-se pela tipologia dissertativo-expositivo, 
todavia pode-se observar outras sequências textuais na produção da 
mensagem. Normalmente é organizada por meio de frases breves, diretas, 
verbos no imperativo, vocativo e apresenta muitas vezes trocadilhos, pode 
ser veiculada em diferentes suportes como rádio, internet, TV, jornais 
impressos. É composta estruturalmente pelo título e corpo do texto, o 
primeiro visa provocar o interlocutor apresentando suas necessidades e o 
segundo manifesta a forma de satisfação dessas necessidades dispondo-
se de argumentos persuasivos e convincentes. O produtor textual utiliza-
se da linguagem verbal e não verbal através de recursos de imagem, de 
som, seleciona intertextos reconhecidos por sua popularidade para o 
processamento da produção do texto tendo em vista a compreensão da 
mensagem por parte de seu público alvo.                       

Os recursos linguísticos selecionados para a produção da propaganda 
convergem para a concretização de discursos marcados ideologicamente. 
Para Bakhtin (1979) é natural, já que nenhuma ação discursiva é destituída 
de ideologia. A questão é o impacto dessas ideologias na vida social dos 
indivíduos. Marcuschi (2008) reitera que o trabalho com os gêneros é 
interessante na medida em que eles “são instrumentos de adaptação 
e participação na vida social e comunicativa”. Tal situação demonstra a 
qualidade no ensino ao apropriar-se do ensino dos gêneros, já que eles 
refletem a realidade das práticas comunicativas.

 3. Práticas de ensino-aprendizagem para além da escola

Através das práticas de ensino de Língua portuguesa a leitura pode 
ultrapassar a decodificação do código linguístico estimulando a percepção 
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do aluno para uma análise crítica do discurso materializado por meio do 
texto. Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa – PCNs 
(1998) admitem a relevância de uma formação para o desenvolvimento 
da competência discursiva que não refere-se, apenas em capacitar o 
aluno a produzir  discursos para interagir com eficiência em situações 
sociocomunicativas, mas principalmente fazer com ele tenha uma 
preparação para compreender o discurso do outro.

Os PCNs de Língua portuguesa (1998) sugerem a construção de 
sequências didáticas de estudo dos gêneros textuais no espaço escolar. 
A organização de uma sequência de trabalho com textos permite que 
a aprendizagem do gênero aconteça desde a descrição dos elementos 
gramaticais, lexicais e estruturais que compõe evento discursivo até 
as práticas discursivas que dizem respeito entre outros fatores ao 
fator de intertextualidade, coerência. Schneuwly e Dolz (2004, p. 11) 
afirmam que “Trata-se de enfocar, em sala de aula o texto, em seu 
funcionamento e em seu contexto de produção/leitura, evidenciando 
as significações geradas mais do que as propriedades formais que dão 
suporte a funcionamentos cognitivos”. 

Essa concepção sobre texto correlaciona-o com a ação discursiva 
que esse construto material pode representar. Meurer  (2005, p. 88), 
sob o enfoque da Análise Crítica do Discurso – ACD, diz que “o discurso 
é visto como forma de prática social que se realiza total ou parcialmente 
por intermédio de gêneros textuais específicos”. Entende-se que há uma 
recíproca nessa relação entre discurso e prática social, pois um sofre a 
influência do outro, fato que não pode passar despercebido no ensino-
aprendizagem da língua, através de uma linguagem adequada para cada 
nível de ensino. 

A mediação do professor é de suma relevância, pela função que 
tem de organizar ações de práticas de linguagem durante o ensino 
da língua. Compete-lhes em consonância com os alunos desvelar os 
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aspectos implícitos em textos, observando a articulação entre os recursos 
linguísticos e discursivos. A missão de qualquer prática educativa é de 
contribuir para uma formação cidadã, não sendo possível resguarda-se, 
apenas a progressão do conhecimento para o avanço em níveis escolares. 

4. Metodologia da pesquisa

A discussão sobre a temática proposta é proveniente de uma pesquisa 
de campo em uma escola pública da cidade de Teresina/PI. A metodologia 
utilizada foi de natureza qualitativa, descritiva com coleta de dados 
mediante a realização de uma proposta de atividade de leitura crítica sobre 
o gênero textual propaganda, especificamente em textos publicitários. 
Essa atividade foi programada mediante a execução de uma sequência 
didática sobre o tema: A intertextualidade no gênero propaganda: teoria e 
prática. Os sujeitos foram 22 alunos do 9º do ensino fundamental.   

Para viabilizar a análise dos dados realizou-se a organização de duas 
categorias denominadas: Categoria 1. Identificação do intertexto no texto 
– Essa categoria observou a competência dos alunos em identificarem os 
intertextos no gênero publicidade. A Categoria 2. relação do intertexto 
com o propósito comunicativo – Nessa Categoria observou-se a 
competência dos alunos em perceberem a relação do intertexto com o 
propósito comunicativo no texto publicitário lido.

5. Análise dos dados 

Para a análise dos dados utilizou-se a técnica de categorização 
estudada por (BArDIN, 1997) possibilitando a organização dos dados 
para efeito de análise. Os dados foram sistematizados em duas categorias 
denominadas: Categoria 1:  Identificação do intertexto no texto. Nessa 
categoria os dados foram expostos de forma quantitativa ; Categoria 2: 
A relação do intertexto com o propósito comunicativo do texto. Nesta 
categoria foram analisadas as análises escritas pelos alunos acerca da 
relação do intertexto com o propósito comunicativo do texto. A análise 
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dos dados foi fundamentada no postulado apresentado no aporte teórico 
deste trabalho e a luz de teorias relacionadas à Linguística textual.

CATEGORIA 1  - Identificação do intertexto no texto 

Nessa categoria observou-se que dos vinte dois sujeitos que 
participaram da atividade de leitura e análise dezessete identificaram 
o intertexto no texto publicitário, cinco não conseguiram identificar 
o intertexto no texto. Dos dezessete sujeitos que identificaram o 
intertexto quinze escreveram as análises e dois sujeitos mesmo 
reconhecendo o intertexto não conseguiram proceder à análise sobre 
o assunto solicitado.

Sujeitos que participaram da atividade de leitura e análise 22 
Sujeitos que identificaram o intertexto na publicidade 17
Sujeitos que não identificaram o intertexto na publicidade 5
Sujeitos que analisaram a relação do intertexto no texto 
publicitário

15

Sujeitos que não analisaram a relação do intertexto no 
texto publicitário

2

Nessa primeira categoria observou-se que mesmo 77% dos sujeitos 
tendo conseguido identificar o intertexto presente na propaganda. 
Acredita-se que os outros 23% merecem certa preocupação, principalmente 
pela falta identificação do intertexto, assim como os 11% que não 
conseguiram escrever suas análises. Tal fato revela-nos a importância de 
promover leituras de diversos gêneros textuais e literários, independente 
da sequência didática planejada. Discutir sobre um filme, uma música que 
está sendo muito comentada na mídia, uma notícia que traga implicações 
para a sociedade, refletir sobre algum evento sociocomunicativo que 
interesse aos alunos pode ampliar o seu nível de leitura colaborando para o 
reconhecimento de intertextos. A leitura, a escrita, a escuta e a prática de 
análise linguística só tem sentido se realizada em texto que representam 
discursos em práticas sociais reais. Uma participação efetiva em situações 
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comunicativas diz respeito a compreensão, reflexão e criticidade ao 
apropriar-se do domínio da modalidade oral e escrita da língua. 

CATEGORIA 2 - Relação do intertexto com o propósito comunicativo do texto

Para compor essa segunda categoria selecionou-se, apenas cinco 
análises escritas pelos sujeitos. O critério de seleção deu-se devido à 
objetividade na produção escrita dos sujeitos. As análises escritas pelos 
sujeitos foram reproduzidas da mesma forma como produzidas pelos 
mesmos. Optou-se por nomear os sujeitos de: sujeito A, sujeito B, sujeito 
C, sujeito D, sujeito E para preservar sua identidade.

Disponível em: <http://grupo5adm2.blogspot.com.br/2011/09/intertextualidade-na-
propaganda.html> Acesso em: 10 de maio de 2016

Sujeito A – [Tá na cara que o intertexto é o desenho da mulher do Homer 
do desenho dos Simpson. Será mesmo que esse produto faz milagre? Eu 
não credito. O cabelo dela é muito ruim. Acho que precisa muito mais que 
esse produto. Acho que esse intertexto não ajudou muito a propaganda a 
fazer esse produto a ser vendido. Isso é uma mentira.]
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Disponível em: http://www.filologia.org.br/xvii_cnlf/cnlf/01/27.pdf
Acesso em: 10 de maio de 2016

Sujeito B - [O intertexto que há na propaganda é uma frase muito 
conhecida do filme Tropa de elite. Quem fez a propaganda soube usar 
bem essa frase para chamar a atenção dos clientes. Ela faz com que a 
propaganda seja divertida e assim pode conquistar mais os consumidores 
de seus produtos. As pessoas podem achar bacana a forma como essa 
frutaria é criativa, com toda certeza vão querer conhecer.]

Disponível em: <http://encantamentosdaliteratura.blogspot.com.br/2010/08/
propagandas-e-os-contos-de-fadas-parte_16.html > Acesso em: 10 de maio de 2016

Sujeito  C – [A imagem já diz tudo. Uma mulher de capuz vermelho só 
pode ser a chapeuzinho vermelho. Outra pista de que se trata desse conto 
é quando fala do lobo mau que enganou a pobre menina que ia deixar os 
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doces para sua avó.. Vai vender bem por que as mulheres querem fazer isso 
com os homens: colocar eles aos seus pés. Agora a chapeuzinho é o lobo 
mau da vez.]

Disponível em: <http://educacao.globo.com/portugues/assunto/estudo-do-texto/
intertextualidade.html > Acesso em: 10 de maio de 2016

Sujeito D - Não conheço esse modelo de carro, mas posso imaginar que 
ele deve ser bem veloz deixando seus concorrentes para trás. O texto usado 
na mensagem da propaganda é da bíblia e quer dizer o que vai acontecer 
com quem não tem um carro dessa marca. Foi muito interessante a frase 
da bíblia para mostrar que o carro é bom mesmo. Vai vender bem, porque 
quem tem dinheiro quer sempre ter coisas melhores que as dos outros. O 
que não é muito bom para o ser humano.
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Disponível em: <http://grupo5adm2.blogspot.com.br/2011/09/intertextualidade-na-
propaganda.html> Acesso em: 10 de maio de 2016

Sujeito E – [Acho que ficou engraçada a propaganda. Foi utilizado 
o nome para criar uma situação de conversa entre a Kitty e o Moto. O 
intertexto é o desenho animado da gatinha Hello Kitty, mas penso que usar 
uma imagem de desenho pode fazer com que as crianças queiram que seus 
pais comprem um celular para elas, por que o adulto não vai ligar muito 
para isso. Essa é a minha opinião.]

O sujeito A expressa um juízo de valor negativo sobre o produto 
diante do intertexto, ou seja, o intertexto não possibilitou, somente que 
ele pudesse ter uma noção sobre a eficiência do produto, mas  que os 
efeitos anunciados podem não retratar uma verdade. O sujeito B deixa 
entender que provocação humorística no texto pelo intertexto pode 
configurar um atrativo para o cliente. No entanto, este cunho humorístico 
no texto publicitário pode impedir a reflexão sobre os benefícios ou 
malefícios que o produto pode trazê-lo ou se o consumo de tal produto 
é de fato necessário. 
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O sujeito C reconhece que o intertexto utilizado na propaganda é 
o conto da Chapeuzinho vermelho, pelas marcas imagéticas e verbal. 
A intenção do texto é exatamente a percebida pelo sujeito de fazer 
com que a mulher use os cosméticos dessa para deixá-la dominadora e 
agora encontraram a maneira certa de alcançar esse objetivo. A imagem 
velada no texto é a de que a mulher é submissa nas relações amorosas. O 
sujeito demonstra uma concepção generalizada sobre o comportamento 
das mulheres, isto é, de que elas embelezam-se para conquistar o 
sexo oposto. O que demonstra uma limitação quanto à forma de ver 
as conquistas históricas e sociais de determinados grupos sociais, 
talvez devido à influência de algumas instituições que não admitem 
determinadas evoluções da humanidade.

Pode-se pressupor que quando o leitor tem uma opinião formada 
sobre o público alvo pode interferir ou impedir que ele veja o real 
propósito comunicativo do texto. No texto em questão esse propósito é 
vender uma grande quantidade do produto, nem que para isso construa 
uma ideia que não condiz com a realidade vigente dos fatos. Toda análise 
é baseada no conhecimento de mundo que o sujeito possui e essa forma 
de vê-lo implica na compreensão de toda e qualquer realidade, seja por 
meio de atitude de aceitação ou discordância a determinadas situações. 
Bortoni - ricardo (2012, p. 11) legitima esse pensamento ao afirmar que 
“Todo esse processo é influenciado pelo conhecimento de mundo que o 
leitor traz consigo para promover o diálogo com o texto no esforço para 
realizar uma leitura produtiva”.

O sujeito D além de expressar que o intertexto pode provocar a 
concretização do objetivo da propaganda, já que um intertexto bíblico 
pode conferir um impacto maior na concepção de que trata-se de uma 
verdade. Ele refere-se às pessoas que tem maior poder financeiro como 
indivíduos que estão sempre querendo demonstrar melhores condições 
que os demais. Mesmo sem haver marcas explícitas que podem comprovar 
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essa observação, é possível inferir indícios de ironia ao dizer que “quem 
tem dinheiro quer ter coisas melhores que as dos outros”, ou seja, nem 
precisa agir dessa maneira para demonstrar que têm mais condições que 
as demais pessoas, mas há uma necessidade de querer “aparecer” de 
algumas pessoas perante a sociedade. Seu ponto de vista manifesta um 
incomodo em relação a esse tipo de comportamento. Essa prática pode 
fazer parte do contexto em que esse sujeito vive e o que tudo indica ele 
não a concebe como benéfica. Marcuschi (2008) chama a atenção para 
aspectos inerentes ao discurso que não podem passar despercebidos para 
uma compreensão mais próxima da realidade referenciada.

Muitas vezes, particularmente na fala, as inferências 
são estabelecidas, como observa Gumperz (1982), a 
partir de pistas tais como prosódia (entonação, volume 
e qualidade da voz, pausa, velocidade e ritmo da fala), 
escolhas léxicas, distribuição sintática, estilo, mímica, 
gestos, postura corporal e assim por diante. O certo é que 
as inferências são produzidas com o aporte de elementos 
sociossemióticos, cognitivos situacionais, históricos, 
linguísticos, de vários tipos que operam integradamente. 
Compreender é, essencialmente, uma atividade de 
relacionar conhecimentos, experiências e ações num 
movimento interativo e negociado. (MArCUSChI, 2008, 
p. 252, grifo do autor)

O sujeito E ao mesmo tempo que observa os efeitos de humor 
caudados pelo intertexto, expõe um posicionamento crítico, assim 
como o sujeito A, porém diferencia-se por não pensar em si, mas em um 
público que não tem uma formação crítica sobre o mundo de consumo, 
como por exemplo as crianças, porém está exposta a estas condições 
de publicidades que com o intuito de atingir seus interesses não mede 
esforços, ainda que coloque em risco a vida das pessoas.  Carvalho (2014, 
p. 14) expõe que a propaganda 

Além de da promoção de uma guerra sem quartel 
em benefício de produtores e vendedores (contra 
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a poupança, a favor do consumo), e pode também 
transmitir informações úteis. A grande maioria do 
público, conscientemente a considera digna de 
confiança, embora, inconscientemente, sejam afetados 
pela constante massificação que impõe.

Não compete este trabalho tecer julgamento entre o que é certo ou 
errado na propaganda ou na publicidade, mas refletir sobre a parcela de 
responsabilidade que tem o professor e a escola sobre tais manifestações 
textuais que interferem diretamente na conduta do homem.

Considerações finais

A identificação do intertexto no texto publicitário e a verificação dos 
efeitos sobre essa relação resultou numa maneira mais significativa de 
ver o texto.  Muitas vezes a sociedade é induzida a adotar determinados 
comportamentos ou a consumirem algo, simplesmente pelo modismo 
ou pelo desejo de serem aceitos em determinados grupos sociais. 
O reconhecimento da leitura e da análise crítica sobre os discursos 
materializados em textos são indispensáveis para repensar a postura que 
assume-se diante dos eventos sociocomunicativos. 

Este estudo mesmo resultando de uma experiência um tanto 
simplória, mostrou-se muito relevante, principalmente por instigar-nos a 
pensar sobre a formação leitora para além do código escrito, assim como 
a relevância de estimular e permitir o exercício de análises críticas sobre 
os discursos difundidos nos gêneros textuais que utilizamos no dia a dia. 

O interesse do texto publicitário é o crescimento econômico, 
entretanto modificações na forma de pensar e agir dos indivíduos são 
afetados por esse propósito.  A partir de uma visão de que a escola tem 
um compromisso com a formação critica de seu alunado defende-se uma 
didática de ensino da Língua portuguesa que estimule e exercite a prática 
constante de leitura e a análise crítica dos gêneros textuais. 
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PROJETO NARRATIVIDADES: RESGATANDO A TRADIÇÃO ORAL NO 
ALTO PARAOPEBA

Bruno de Assis Freire de Lima (UFMG / IFMG)

1. Introdução

Este trabalho é um “relato de experiência pedagógica” de um projeto 
desenvolvido pelos meus alunos do primeiro ano do Ensino Médio 
(Integrado ao Ensino Técnico) do Instituto Federal Minas Gerais, câmpus1 
Congonhas, na região do Alto Paraopeba-MG, no ano de 2015. Na ocasião, 
eu lecionava para as três turmas da série, com média de 35 alunos por 
turma, o que gerou aproximadamente 100 trabalhos.

A ideia que motivou o projeto veio de minhas recordações pessoais. 
Lembro com alguma saudade da minha infância, principalmente das muitas 
ocasiões em que vivenciei meu pai narrando para mim um pouco das 
histórias que ele viu, viveu e ouviu quando era um sertanejo, no interior 
nordestino. Essas recordações me fizeram reportar ao meu trabalho 
docente: a propósito do que ocorreu com meu pai – e, por extensão aos 
meus avós – certamente outros pais e outros avós, como os dos meus 
alunos por exemplo, teriam algo a contar.

E assim começou a se delinear o projeto NarrativIdades. O título foi 
propositalmente pensado: trata-se de uma aglutinação de “narrativas” 
com “idades”, indiciando o que de fato constitui o trabalho: pessoas “de 
idade” (a melhor idade!)  narrando seus casos igualmente vividos, vistos 
ou ouvidos. A ideia foi apresentada às turmas que de imediato aceitaram 
a proposta: cada aluno deveria, de posse dos seus poderosos smartfones, 
gravar um vídeo com um dos seus antepassados narrando alguma 
significativa história de suas recordações.

1  Estou optando por usar “câmpus”, forma aportuguesada de campus, tanto para 
o singular quanto para o plural.
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Esses vídeos foram hospedados no Youtube. Criamos um canal para 
divulgação desses trabalhos. De imediato, recebi o feedback daqueles que 
estrelaram os vídeos: muitos relatos de satisfação por se sentirem “útil” à 
vida escolar de seus sobrinhos, filhos e netos. Muitos senhores e senhoras 
resgataram em si autoestima por participarem de um trabalho de uma 
renomada escola da região.

Paralelamente à produção do vídeo, elaboramos uma “ficha” para 
coleta de informações socioeconômicas e culturais, que permitiu verificar 
o perfil desses informantes. Essa ficha possibilitou aos alunos um contato 
com pesquisa etnográfica.

Aliado à produção dos vídeos e à criação do canal, os alunos também 
tiveram a tarefa de transcrever e retextualizar do código oral para o 
escrito os textos de NarrativIdades. Nesse momento do trabalho, muitos 
se deparam com a questão sobre “o que fazer com o ‘erro’ de português 
cometido na fala”. Era a deixa necessária para a introdução das noções de 
variação e mudança linguística, tão evidente entre os mineiros que vivem 
na região.

Como se vê, tratou-se um projeto riquíssimo, no sentido de ter 
possibilitado diferentes frentes de trabalho com a língua e com a 
linguagem. Diante dos resultados obtidos, julguei por bem divulgar esse 
trabalho, convidando a todos os leitores para procurarem pelos vídeos do 
projeto NarrativIdades e, quem sabe, integrarem-se ao projeto, conforme 
temos convidados a todos que nos assistem.

Neste texto, portanto, relato os passos adotados na elaboração e 
execução do projeto. Para orientar a leitura, informo que o texto está 
dividido em cinco seções, assim distribuídas: na seção 1, contextualizo o 
Instituto Federal Minas Gerais, câmpus Congonhas, em meio à comunidade 
do Alto Paraopeba. Descrevo a região e o perfil do corpo discente que 
participou do projeto. Na seção 2, detalho como foi a elaboração do projeto. 
Busquei por uma construção coletiva, para que todos: professor, alunos e 
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antepassados pudessem igualmente se sentir confortáveis na execução 
do trabalho. Quanto à seção 3, destaco os pontos positivos e negativos 
da execução do projeto. ressalto desde os aspectos que envolvem o uso 
das TICs, passando pela dificuldade em se encontrar informantes (alguns 
alunos vêm de outras regiões do estado de Minas, estando, assim, longe 
de seus pais e avós); até chegar na resistência de muitos informantes em 
“aparecer no vídeo da escola”. Já na seção 4, aponto os principais temas 
notados nas histórias narradas, dando alguns exemplos em forma de 
retextualização. Finalmente na seção 5 apresento considerações finais, às 
quais seguem as referências.

2. O IFMG-Congonhas no Alto Paraopeba: uma escola com preocupação social

Criado em 2006, como Unidade de Ensino Descentralizada (UNED) do 
Centro Federal de Educação Tecnológica de Ouro Preto (CEFET), inicia-se, 
na cidade de Congonhas-MG, a oferta de cursos técnicos subsequentes, 
destinados a alunos que concluíram o Ensino Médio e buscam por 
formação profissional de nível técnico. A região, conhecida por sua forte 
atividade mineradora, demanda por profissionais das áreas que atendam 
às empresas de extração de minério, além da construção civil.

Como era de se esperar, a escola teve seu crescimento nos anos 
seguintes, passando a ofertar outros níveis e modalidades de ensino: 
integraram-se às atividades da escola o Ensino Médio; a Educação de 
Jovens e Adultos e cursos superiores de Engenharias e Licenciaturas. A 
transformação em Instituto Federal ocorre nesse contexto, em que há forte 
expansão da rede federal tecnológica de ensino. O Cefet de Ouro Preto e a 
unidade de Congonhas se juntam, então, a outras escolas técnicas federais 
de Minas, transformando-se em Instituto Federal de Minas Gerais. hoje, 
o IFMG conta com 17 câmpus e mais de 40 cursos superiores; 32 cursos 
técnicos (integrados ao médio) e 21 cursos técnicos (subsequentes).

Mas foi em 2009 que o IFMG-câmpus Congonhas iniciou suas 
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atividades com o Ensino Médio Integrado. O perfil da escola já estava 
delineado: a comunidade já a reconhecia como referência de formação 
profissional. Estudar ali tornou-se o objetivo de muitos jovens da região do 
Alto Paraopeba, que compreende 20 municípios:

(Fonte: http://goo.gl/znQkAE. Acesso: 27/04/2016.)

A escola recebe, anualmente, alunos de todas as cidades que compõem 
a região, além de outras cidades do estado.

Com o início das atividades do Ensino Médio Integrado, a escola passou 
a ter uma nova demanda. O Ensino Técnico, que já estava consolidado, 
se viu, agora, com um co-ocorrente: era necessário, além de preparar os 
jovens de aproximadamente 15 anos de idade para o mercado de trabalho, 
capacitá-los propedeuticamente, dando oportunidades para que eles 
pudessem prosseguir seus estudos em nível superior, caso optassem por 
não exercer a profissão em nível técnico.

Assim, o advento do Ensino Médio Integrado forçou uma 
reformulação no currículo. As disciplinas gerais passaram a fazer parte 
da rotina da escola, com a inclusão de conteúdos pertinentes às quatro 
áreas do saber: Linguagens, Ciências humanas, Ciências da Natureza e 
Matemática. O Ensino Técnico passou, a partir desse momento, a conviver 
com as diferentes perspectivas pedagógicas que são inerentes ao que se 
convencionou chamar de “área de Formação Geral”.

http://goo.gl/znQkAE
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Simulados, gincanas, visitas a museus e teatros, feiras literárias, 
campeonatos esportivos, feiras de ciências foram apenas algumas das 
atividades que, aos poucos, ganharam espaço na escola. O olhar sobre 
a sociedade não apenas como depositária de mão-de-obra, mas como 
comunidade cerne de afetividades, desejos e anseios começou a ganhar 
espaço, de tal maneira que a escola concretizou o seu papel: transformar 
as realidades não apenas pelo lado profissional, mas também pelo lado 
interpessoal, histórico e afetivo.

É nesse contexto que foi implantado o projeto título deste texto: 
NarrativIdades, cujo nome aglutina o ato narrativo à ideia de idade, idoso, 
buscando resgatar a memória afetiva e literária dos antepassados dos 
alunos do câmpus. reafirmo a importância de um projeto como esse, que 
ultrapassa os limites físicos da escola, trazendo e levando para a sociedade 
a participação entre os corpos que compõem a educação dos nossos 
jovens: a escola e a família.

3. Detalhando os passos da NarrativIdades: construindo o projeto

“Lembro-me de quando eu era criança / E via, como hoje não posso 
ver / A manhã raiar sobre a cidade. / Ela não raiava para mim / Mas para a 
vida / Porque então eu não sendo consciente / Eu era a vida”. Esses versos 
de Fernando Pessoa vieram insistentemente em uma noite de insônia em 
minha mente, de tal forma que comecei a pesquisar nos meus arquivos 
mentais sobre “o tempo em que eu era criança”. Era início dos anos 80, 
e a figura de meu pai, contando histórias para mim e para a minha irmã, 
se fez forte e presente na minha lembrança. Certamente seria de valor 
inestimável poder registrar essas histórias, antes que, ao cabo do fim da 
vida, a morte pudesse levar meu pai e, com ele, parte de suas memórias.

Foi pensando nisso e com medo de que as memórias se esvaíssem 
com o tempo, que cogitei levar a meus alunos o resultado de minha noite 
de insônia e meu desejo: resgatar memórias. Iniciava-se, assim, o projeto 
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NarrativIdades, cujo principal objetivo já explicitei e aqui redundo: resgatar 
os textos de tradição oral, de casos vistos, ouvidos ou vividos por nossos 
antepassados.

O campo de pesquisa não podia ser melhor: a escola fica situada 
no interior de Minas Gerais, celeiro de grandes culturas e histórias. 
Imediatamente, os alunos do primeiro ano com os quais eu trabalhava 
gostaram e assumiram a ideia. Juntos, fomos traçando o roteiro do 
trabalho, cujos pontos principais foram:

→→ Cada aluno deveria fazer um vídeo de até cinco minutos com 
algum antepassado, de preferência um dos seus avós. No vídeo, 
apenas a figura do idoso, narrando uma história de suas recordações;

→→ Os vídeos deveriam ser gravados pelo celular, TIC acessível a 
todos os alunos. Uma vez gravado, o vídeo era enviado para mim 
por e-mail ou pelo WhatsApp, juntamente com o nome do narrador 
no vídeo;

→→ Informações socioeconômicas deveriam ser coletadas, 
de maneira que o projeto pudesse contar com outras fontes 
de informação, como nível de escolaridade, gênero e idade do 
informante, conforme modelo em anexo;

→→ Os textos gravados deveriam ser retextualizados, de maneira 
que pudéssemos construir um banco de dados com as memórias 
dos idosos da região do Alto Paraopeba;

→→ Os vídeos seriam divulgados em um canal no Youtube (http://
goo.gl/ZTrQju) e em uma página do Facebook, (www.facebook.
com/narratividades) de maneira a garantir a divulgação da pesquisa 
e dar visibilidade ao projeto.

http://goo.gl/ZTRQju
http://goo.gl/ZTRQju
http://www.facebook.com/narratividades
http://www.facebook.com/narratividades
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3. Nem só de glórias vive o homem: desafios e conquistas de NarrativIdades 
dentro e fora da escola

Uma vez delimitados as etapas para o desenvolvimento do trabalho, 
os alunos foram a campo, para gravarem os vídeos. Alguns problemas, de 
antemão, foram postos:

a. alguns alunos não tinham mais avós maternos ou paternos. Desta 
maneira, foram autorizados a buscar por outro parente idoso, como tios-
avôs; ou mesmo tios.

b.  alguns alunos residiam em Congonhas, mas eram oriundos de outras 
cidades da região, morando distante de seus avós. Assim, foi permitido 
que eles buscassem por outras pessoas idosas, como vizinhos ou outros 
cidadãos.

resolvida a questão do informante, as conquistas para o trabalho 
começaram a emergir. Inicialmente, quando da retextualização do código 
oral para o escrito, os alunos se depararam com os desvios linguísticos, 
característicos da oralidade. Para Bortoni-ricardo (2004):

“Da perspectiva de uma pedagogia culturalmente sensível 
aos saberes dos alunos, podemos dizer que, diante da 
realização de uma regra não-padrão [...], a estratégia 
[do professor] deve ser incluir dois componentes: 
a identificação da diferença e a conscientização da 
diferença” (p.42)

Seguindo esses preceitos, foi possível trabalhar com as turmas a noção 
de diversidade linguística e contexto de uso. A relativização do certo e 
errado e sua aplicação nos gêneros textuais também teve vez em nossas 
discussões. Os alunos perceberam que, muito embora estivéssemos diante 
de textos escritos ao final do processo de retextualização, os “desvios 
linguísticos”, na verdade, passaram a ser a norma. Isso porque estávamos 
diante do gênero “causo”, no qual a identidade do produtor textual passa, 
também, pelo viés da linguagem. 
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Desta maneira, retextualizar as narrativas mantendo as características 
linguísticas dos informantes serviu não apenas para preservar a tradição 
histórica e cultural dessas pessoas, mas também a sua memória linguística 
e sua identidade. A atividade de transposição da oralidade para a escrita 
passou por dois processos. Primeiro, os alunos transcreveram a fala para a 
escrita. Essa etapa tratou, portanto, de uma transcrição. Depois, os alunos 
retextualizaram, eliminando marcas que são típicas da oralidade, como os 
marcadores “né?”; “aí”, “então”.

Para Marcuschi (2010),

a escrita, [...], pelo fato de ser pautada pelo padrão, não 
é estigmatizadora e não serve como fator de identidade 
individual ou grupal. Isso, a menos que se sirva, como 
na literatura regional, de traços da realidade linguística 
regional ou apresente características estilísticas tão 
peculiares que permitem a identificação da autoria. 
Mas isto não ocorre com todos os gêneros textuais. 
Por exemplo, não se pode chegar a identificações 
individuais de autoria na maioria dos textos de um 

jornal diário. (p. 36.)

O autor aponta o prestígio da escrita em oposição à fala, ressaltando 
seu aspecto de padronização, ao mesmo tempo em que delimita o desvio, 
na escrita, como pertencente exatamente ao tipo de trabalho proposto 
pelo NarrativIdades: os textos narrados pertencem à literatura popular 
regional, são casos contados, ouvidos ou vividos através dos tempos. 
ressalta-se a isso o “gênero textual ‘causo’” que, em sua constituição, já 
pressupõe enredos relacionados ao popular, ao regional.

Abaixo, apresento duas reescritas a partir de um dos vídeos. O 
primeiro exemplo é uma transcrição. O segundo, é uma retextualização. 
Batizado de “o amor vai a cavalo”, o vídeo, que pode ser acessado no 
link https://youtu.be/dP5oIpIr4NU foi feito pela senhora lourdes santana 
almeira, e trata do amor entre dois primos, antepassados dela.

https://youtu.be/dP5oIpIR4NU
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Ex.01: Transcrição:

Lourdes Santana Almeida, eu vou contar a história do meu tio, vivido 
por ele mes. Quando ele era jovem, ele apaixonou pela prima dele. E aí 
os pais não deixa, não queria, não deixaram eles casar, porque não pode 
primo casar com prima. Aí ele pegou combinou com a prima, foi na casa da 
prima, a prima tava passando roupa. E ele chegou com o cavalo, amarrou 
o cavalo, o cavalo. E e chegou na janela e aí disse para a prima: “Olha, 
tchau, vou embora”. Foi embora. Aí ela parou de passar roupa, fingiu que 
foi dormir, pegou o cavalo e foi encontrar com o amado. (Risos) Aí vieram 
embora, aí viajaram 15 dia no Paraná, a cavalo. Aí ele já tinha preparado a 
fuga antes, ele tinha deixado em cada lugar um cavalo pra trocar, porque 
um cavalo só não aguentava chegar no Paraná... É! Aí em cada fazenda 
era seis cavalos que ele deixou. Aí cada meio dia, um dia, ele trocava de 
cavalo. Aí os cavalo não avançava, vieram embora, levaram 15 dias para 
chegar no Paraná. Aí viveram lá muitos anos. Aí depoi... casaram, tiveram 
uma filha, aí depois voltaram, nas casas dos pai, aí chegou na casa do pai, 
ela, nunca mais tinha dado notícia e largou a menina na porta da casa. 
A menina já com oito anos, a menininha. A menininha saiu correndo pra 
dentro de casa aí a mãe dela disse: “É a filha da Amália!” Aí fizeram as 
pazes, aí eles voltaram, foram embora pro Sul e viveram. Aí os pai aceitou 
eles, porque não adiantava! Aí eles viveram 70 anos casados. E hoje ela já 
faleceu e ele está com 103 anos, lúcido e apaixonado com ela ainda, até 
hoje! É verdade! E... e a história... e eles viveram felizes... e hoje ele está lá 
com oitent..cento de dois anos, lúcido.

(história contada por Lourdes Santana Almeida, e transcrita por 
Bruno de Assis Freire de Lima)

Ex.02: Retextualização: O amor vai a cavalo

Em uma cidade do interior, no Rio Grande do Sul, moravam dois primos. 
Eles não carregavam somente o grau de parentesco: eles carregavam amor. 
Gostavam-se, casal apaixonado. Tiveram que fingir uma separação, por 
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causa da pressão “daqueles tempos”, que dizia: “Não pode namorar primo 
com prima, sangue com sangue!”.

A solução – vejam só! – era fugir. Fugir para viver o amor. E assim eles 
fizeram. Em um dia combinado, estava a prima passando roupa, quando 
vê chegar, pela janela, o primo, montado em um cavalo. Ele amarra esse 
cavalo no quintal da casa, e vai se despedir da prima e dos seus familiares. 
Diz que vai embora, vai viver em outro lugar. 

A prima – que já sabia de tudo! – nem se pôs muito a sofrer. Terminou 
de passar roupa, fez de conta que ia dormir, e saiu de mansinho, para o 
quintal: montou naquele cavalo e foi fugir junto do primo.

Viajaram por quinze dias! Vejam que situação! Com um cavalo apenas, 
não teria condição! O que fez então o primo? Deixou vários cavalos 
espalhados pelas fazendas do caminho até chegar no Paraná! Viajavam 
por um tempo e trocavam de cavalo.

Os anos se passaram: os primos distantes dos pais, sem darem notícia, 
já com filha crescidinha, resolveram voltar. E a prima levou a sua filhinha 
e deixou na porta da casa dos seus pais. A menina, bem feliz, foi então 
reconhecida! Não havia o que fazer, a não ser aceitar essa família. Ainda 
bem que aceitaram! Aceitaram e foram felizes!

Os primos – agora maridos e sob as bênçãos da família – viveram 70 anos 
juntos. Hoje não tem mais a prima, mas ainda tem o amor. O primo, com 103 
anos, continua lúcido, mas ainda em devaneio por amar a prima Amália.

(história contada por Lourdes Santana Almeida, e recontada por 
Bruno de Assis Freire de Lima)

4. Colhendo frutos: o que foi visto, ouvido e vivido no Alto Paraopeba?

O retorno que obtivemos dos antepassados dos meus alunos foi 
fantástico. Os idosos se sentiram úteis, participativos na vida desses 
meninos. Certamente, esse foi um dos maiores ganhos na realização desse 
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projeto. Quanto aos temas, prevaleceram as “histórias vividas”: sempre há 
algum caso memorável para registrar. A maioria desses casos remetem à 
assombração, ao sobrenatural. São os temas mais caros a esses sujeitos. Na 
região, muitas cidades ficaram sem energia elétrica até meados dos anos 
80, cenário propício para o aparecimento de criaturas fantasmagóricas. 

Ex.03: Retextualização: A menina levada

Uma menina muito manhosa, muito levada morava na roça. Um dia, 
fomos visita-la. Estávamos na sala, conversando, e a menina começou a 
chorar. As visitas ficaram assustadas, tamanha altura daqueles gritos e 
choros. Perguntamos à comadre se não havia algo de errado. Ela disse que 
não: sua filha era manhosa e levada e aquele choro era natural.

O tempo foi passando e o choro e os gritos foram aumentando. Muito 
mais assustados que antes, pedimos para ver a menina. Chegando ao 
quarto, havia uma cobra de duas cabeças agarrada na perna da menina! 
Como já fazia tempo, a cobra já tinha injetado veneno na menina. Ela tinha 
9 anos, não havia recursos na roça. Morreu poucos minutos depois.

(história contada por Ana Pereira rodrigues, e recontada por Bruno 
de Assis Freire de Lima)

O amor e as travessuras de criança também foram temas recorrentes, 
ainda que em menor quantidade. Muitos informantes puderam contar 
sobre seus relacionamentos, como era o namoro em outras épocas e, 
também, sobre o que se fazia na tenra idade.

Ex.04: Retextualização: Mamadeira de PET

Minha família é do Jequitinhonha, lá no Norte de Minas. Éramos seis 
irmãos, pobres e felizes. A coisa mais preciosa que tinha na minha casa 
eram aquelas garrafas de Coca-cola, de vidro, aquelas pequenas. A gente 
não tinha muito condições de comprar, nem existia muito por aí. Sabe por 
que a gente gostava tanto? Aquelas garrafas serviam de mamadeira para 
a gente! A gente pegava uns bicões vermelhos – nunca mais nem vi desses 
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bicos por aí! – enchia a garrafa de leite, colocava o bico, e ó! ...mamava que 
nem vaca! Quando chegava alguém em casa a gente corria e se escondia 
debaixo da mesa para ninguém ver a nossa mamadeira de PET com bico 
vermelho da gente!

(história contada por Fátima Soares Pereira, e recontada por Bruno 
de Assis Freire de Lima)

Quanto aos tópicos que emanaram para discussão nas aulas, destaco a 
variação linguística em diferentes níveis: os alunos perceberam alterações 
na fala, no léxico e na sintaxe. Isso permitiu discussões sobre o conceito 
de “certo” x “errado”; “formal” x “informal”, além do contexto e situação 
de uso da língua.

Finalmente, também houve ganhos no quesito “produção de textos”. 
Cada um dos casos ouvidos e gravados passou por dois processos de 
produção escrita: a transcrição (da fala para a escrita); e a retextualização 
(do causo ao conto).

5. Considerações finais

O projeto contribuiu não apenas para o resgate da tradição oral, como 
possibilitou muitas frentes de trabalho para as aulas de Língua Portuguesa. 
Dentre vários temas que se originaram do projeto, destaco: a noção de certo 
x errado nas Línguas; a variação linguística (fonológica, lexical e sintática); 
gêneros textuais e adequação da linguagem; pesquisa etnográfica; 
transcrição e retextualização de textos e elementos da narrativa. Contribuiu 
ainda para o uso efetivo de múltiplas linguagens e suas tecnologias. 

Este é um projeto que, como descrevi nesse trabalho, rendeu 
muitos frutos. Não teria tempo no CONELP nem espaço neste artigo 
para apresentar outras atividades que surgiram em NarrativIdades. 
Certamente são atividades que, relacionadas, contribuíram para o 
sucesso do projeto e que, portanto, merecem ser divulgadas. Isso será 
feito em oportunidades futuras.
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A ONTOLOGIA DA INFORMATIVIDADE TEXTUAL
ALEXANDRE BATISTA DA SILVA (UGB-UFRJ) 

ANA MALFACINI (UNIFOA- SELEPROT -UERJ) 

INTRODUÇÃO

O livro Introduction to text linguistics, publicado pela primeira vez 
em 1981, é um trabalho de referência quando se trata da Linguística 
Textual. Beaugandre e Dressler, autores da célebre obra, contribuíram 
como reconhecimento do texto como objeto de investigação linguística e, 
portanto, com as bases epistemológicas do novo campo de investigação 
que começou a ser delineado na década de sessenta do século passado. 
A determinação de fatores linguísticos e não linguísticos como aspectos 
constitutivos da natureza do texto verbal representou uma virada científica 
para o estudo desse objeto de estudo.

A informatividade textual é um elemento textual que está relacionado 
a fatores pragmáticos e não linguísticos da produção do texto. Beaugrande 
e Dressler (1983) definem-na em termos de grau de previsibilidade das 
informações postas no texto. No rastro dessa definição, alinham-se 
importantes pesquisadores brasileiros que tomam o texto como objeto 
de estudos (Cf. Fávero, 1985; Costa Val, 2004; Koch e Travaglia, 2008; 
Marcuschi, 2008; entre outros). Apesar do consenso na aceitação do 
conceito como é posto inicialmente por Beaugrande e Dressler (1983), 
identificamos dois problemas: a indeterminação dos parâmetros para 
mensuração do grau de previsibilidade e a manifestação linguístico textual 
desses graus de informatividade. 

Assim, o objetivo deste estudo é responder de maneira preliminar a 
essas duas questões. Nosso empenho é a demarcação de uma acepção 
desse conceito que permita sua operacionalização no ensino da redação 
escolar, para isso a empreitada demanda que primeiramente apresentemos 
o conceito de texto a que estamos filiados. Depois, situaremos o conceito 
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de informatividade no quadro de elementos de textualidade para, então, 
encaminharmos nossa hipótese de operacionalização do conceito em tela 
para o ensino de produção de texto. A ideia é contribuir para o diálogo já 
existente sobre a informatividade textual.

I. A ontologia da informatividade

Em sua obra seminal, Beaugrande e Dressler (1981) instituíram o 
conceito de informatividade como elemento de textualidade, tomando 
emprestado o termo da Teoria da Informação. No sentido posto pelos 
autores, quanto maior a imprevisibilidade do conteúdo veiculado, maior 
será o grau de informatividade do texto, ao passo que, quanto maior o 
grau de previsibilidade, menor será o grau de informatividade (1981, p.09). 
Dessa forma, a informação presente num texto pode variar de um grau 
máximo de previsibilidade a um grau baixo, mediado porum nível mediano 
de informação.

No rastro do tratamento dado pelos autores, Mascurschi (2008) afirma 
que “a rigor, a informatividade diz respeito ao grau de expectativa ou falta 
de expectativa, de conhecimento ou desconhecimento e mesmo incerteza 
do texto oferecido”. Para o linguista, a complexidade desse elemento 
de textualidade impede o tratamento mais preciso da informação do 
texto. Definida dessa forma, deparamo-nos com o primeiro problema 
da conceituação de informatividade. Se o grau de previsibilidade ou de 
expectativa da informação é que define a informatividade do texto, parece 
razoável supor que o parâmetro de determinação desses graus está no 
leitor e não somente no produtor do texto. 

É ainda mais coerente supor que se trata de um elemento de 
textualidade de caráter intersubjetivo (SILVA, 2011), como afirmamos em 
artigo ainda no prelo. Obviamente, a percepção de previsibilidade alta ou 
baixa da informação de um texto depende de quem vai lê-lo: um artigo de 
introdução à linguística pode parecer indecifrável a um aluno de primeiro 
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período de Letras, denotando um texto com alto grau de imprevisibilidade 
a ponto, em muitos casos, tornar o texto ininteligível. Dessa percepção 
emerge a necessidade de definição de parâmetros pragmáticos para a 
avaliação desse elemento nas redações escolares. 

Dentro do mesmo quadro, mas acrescentando aspecto linguístico ao 
conceito, Fávero (1985) afirma que “o termo informatividade designa em 
que medida os materiais linguísticos apresentados no texto são esperados/
não esperados, conhecidos/não conhecidos da parte dos receptores.” A 
definição da autora estabelece uma materialidade para a informatividade 
textual. Ao se referir a materiais linguísticos do texto, a autora parece 
indicar que o conteúdo informacional pretendido pelo autor se materializa 
em certas escolhas no plano linguístico. Esse sutil acréscimo ao conceito 
inicial de informatividade textual abre possibilidades de tratamento mais 
controlável da informação do texto. 

Nesta mesma linha, Koch e Travaglia (2001) dizem que a informatividade 
determina a seleção e o arranjo das informações no texto. Apesar de 
falarem em seleção e arranjo de informação, os autores parecem sugerir 
certa configuração léxico-sintática necessária que permita ao leitor o 
acesso à intencionalidade do produtor textual. Dessa percepção surge a 
necessidade de determinação de parâmetros linguísticos para a avaliação 
da informatividade textual nas redações escolares.

Do que se leu acima, é possível perceber que a natureza da 
informatividade textual implica uma dimensão interacional, pois os diferentes 
graus que a caracterizam estão certamente no nível de conhecimento do 
produtor do texto ao selecionar e organizar as ideias no nível textual, mas tal 
natureza também reside, em grande medida, no leitor/receptor que, ao final 
da leitura, calcula para si o grau de afetamento do conteúdo veiculado no 
texto. Assim, numa tentativa de definição ao nosso gosto, a informatividade 
é um elemento de textualidade que emerge da interação necessária entre 
produtor e leitor, a qual estabelece o grau de previsibilidade do conteúdo 
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informacional a partir do material linguístico disponibilizado no plano textual. 
Na seção seguinte, discutiremos como a informatividade textual pode ser 
tratada em redações escolares do gênero dissertativo-argumentativo.

II. A informatividade em texto escolar dissertativo-argumentativo

Desde a assunção do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) como 
uma das principais formas de acesso ao Ensino Superior em universidades 
públicas e meio de cessão de bolsas para as universidades privadas 
brasileiras, a redação assumiu novo status para um grande número de 
escolas até então não preocupadas com seu ensino sistemático. Daí, a 
eleição da redação escolar do gênero dissertativo-argumentativo ser o 
foco deste nosso trabalho. 

Também elegemos esse gênero porque ele oferece as condições 
necessárias para percepção do jogo interacional inerente à informatividade. 
A situação de produção desse tipo de texto estabelece um aluno-produtor 
imbuído da ideia de construção de um bom texto e por outro um professor-
receptor especializado que reúne as condições mínimas para avaliação do 
texto final. Essa relação é mediada normalmente por uma proposta de 
redação que apresenta não só recortes temáticos, mas também diálogo já 
existente sobre o assunto abordado. Podemos, então, esquematizar essa 
relação no diagrama abaixo.
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Para esta investigação, importa a proposta de redação que medeia 
a relação esquematizada acima. Nossa hipótese é que dela emergem 
os parâmetros para a determinação do grau de previsibilidade/
imprevisibilidade do conteúdo apresentado do texto. É necessário, 
contudo, ter sempre em mente que parâmetros são apenas referências 
para a análise e não pontos definitivos.  Antes de procedermos, cabe um 
esclarecimento sobre a redação escolar.

III. A REDAÇÃO ESCOLAR COMO GÊNERO DISCURSIVO

É pertinente esclarecer nosso posicionamento de que a redação escolar 
seja efetivamente um gênero discursivo (vale lembrar que não é objetivo 
deste trabalho levantar distinções teóricas entregênero textual e gênero 
discursivo), dadas suas características específicas (cf. MALFACINI, 2013).

Na escola, a redação escolar é uma realização linguística concreta, 
que se impõe com forma e função definidas. É um texto real, vinculado 
à vida social e cultural de professores e alunos – e, algumas vezes, até de 
familiares desses alunos. Logo, apresenta características constitutivas de 
um gênero, podendo, assim, ser considerada como tal (cf. DUTrA, 2007).

Para justificar esse ponto de vista, vamos considerar, com vários 
autores, a existência de três aspectos na observação dos gêneros – que 
são, na realidade, três formas de observação do discurso: a) a partir da 
observação das características internas, de natureza linguística, com 
ênfase na descrição das propriedades formais dos textos; b) a partir da 
observação das características externas, referentes à situação, às normas 
sociais do evento comunicativo e aos tipos de ações realizados; c) pela 
funcionalidade, com foco nos objetivos e nas intenções dos falantes/
autores. [...] Uma vez que identificamos tendências sistemáticas [nos 
textos dos alunos presentes no corpus doravante exposto], acreditamos 
que fica demonstrada a pertinência de se considerar a redação escolar 
como um gênero comunicativo distinto (BArrOS, 1999, p.15).
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Segundo Pavani e Köche (2006), a dissertação escolar constitui um 
gênero discursivo, devendo, portanto, ser função da escola exercer um 
papel mais elucidativo no intento de alertar os alunos de que os gêneros 
são constituídos por diversas sequências tipológicas, ligadas numa trama 
coesa e coerente. Para compreender a definição dos gêneros discursivos, 
recorremos a Bakhtin para a seguinte análise:

todas as esferas da atividade humana, por mais variadas 
que sejam, estão relacionadas com a utilização da língua. 
Não é de se surpreender que o caráter e os modos dessa 
utilização sejam tão variados como as próprias esferas das 
atividades humanas (...). O enunciado reflete as condições 
específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas, 
não só por seu conteúdo temático e por seu estilo verbal, 
ou seja, pela seleção operada pelos recursos da língua 
– recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais –, mas 
também, e sobretudo, por sua construção gramatical. 
Esses três elementos (conteúdo temático, estilo e 
construção composicional) fundem-se indissoluvelmente 
no todo do enunciado, e todos eles são marcados pela 
especificidade de uma esfera da comunicação. Qualquer 
enunciado considerado isoladamente é, claro, individual. 
Mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos 
relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que 
denominamos gêneros do discurso (2003, p. 279)

Ora, refletindo sobre essas palavras de Bakhtin, não restam dúvidas 
de que a redação escolar é, portanto, um gênero, assim como o é a 
redação de vestibular. Não se pode privar os alunos de ter contato com 
essas situações de escrita, até porque, além de lhe valerem a entrada no 
curso pretendido, as características estruturais/tipológicas de um bom 
texto dissertativo serão também exigidas na universidade, mormente em 
gêneros como resenhas e monografias.

Cabe lembrar que, apesar das semelhanças, os dois modelos têm suas 
peculiaridades. Enquanto na redação escolar temos uma interação direta 
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aluno-professor, com orientações e discussões sobre possibilidades de 
abordagens temáticas, por exemplo, nas redações de vestibular temos um 
encontro (virtual, muitas vezes) entre um aluno-candidato e um professor-
corretor. Nesse caso, entendemos que o aluno escreva um texto projetando 
aquilo que um professor gostaria de ler, idealmente, na redação, ao passo 
que o professor, por sua vez, deve ter um script daquilo que entende que 
o texto deve conter, dada certa proposta temática e tipológica (no caso 
brasileiro, sabe-se que a cultura é que provas de caráter avaliativo podem 
dissertações-argumentativas sobre temas da atualidade). Conforme disse 
Dutra (2007, p.61), aqui se estabelecem um segmento social, uma geração, 
uma faixa etária; “existem um projeto e um contrato de comunicação, esse 
último com regras muito mais rígidas e claras que aquelas que costumam 
reger os contratos dos gêneros fora do ambiente escolar”.

Muito embora haja críticas de que essa situação comunicativa não seja 
absolutamente real (cf. COSTA VAL, 1991), não se pode desconsiderar que 
ela é vivida por milhões de alunos, ano após ano, em provas de ingresso 
em universidades. Para os alunos aspirantes a cursos de graduação, 
portanto, essa situação é legítima e concreta, visto que é vivenciada de 
forma recorrente em sua juventude, tendo em vista que muitos já prestam 
o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) a partir do 9º ano do Ensino 
Fundamental. Não se pode esquecer, inclusive, que o exame já pode levar 
à diplomação de Ensino Médio, desde que o candidato alcance 60% da 
pontuação da prova. A título de ilustração, o exame de 2015 teve 8,4 
milhões de inscritos, número relevante de candidatos que se submeterão 
a ter seus textos avaliados por uma banca.

Especificamente no caso do ENEM, os critérios de avaliação são claros 
e vastamente debatidos, seja pela escola, seja pela mídia. As competências 
consideradas para a avaliação dos textos do exame são a demonstração 
do domínio da norma culta da língua escrita; a compreensão da proposta 
temática com aplicaçação de conceitos das várias áreas de conhecimento 
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para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto 
dissertativo de caráter argumentativo; a seleção, relação, organização e 
interpretação de informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa 
de um ponto de vista; a demonstração de conhecimento dos mecanismos 
linguísticos necessários para a construção da argumentação e, por fim, 
a elaboração de propostas de intervenção para a solução do problema 
abordado, demonstrando-se respeito aos direitos humanos. Para todos os 
critérios pode ser atribuída a nota máxima de 200 pontos. Caso o aluno 
não respeite a proposta temática, não faça um texto dissertativo ou fira 
os direitos humanos, sua redação será anulada. redações consideradas 
modelo são encontradas em sites de notícias, como o G1 (associado à 
rede Globo de televisão), e em revistas especializadas, como o Guia do 
Estudante, da editora Abril. Com isso, os textos nota 1000 passaram a 
ter destaque em diversas esferas sociais, até em virtude do seu grau de 
ineditismo – em 2015, por exemplo, apenas 104 estudantes em todo o 
Brasil alcançaram nota máxima na prova, ou seja, apenas 0,00179% do 
total de inscritos teve a chance de galgar o resultado máximo permitido 
pelo exame.

Assim, concordamos com Zanutto e Oliveira (2004, p. 101) quando 
afirmam que, numa redação de vestibular, o caráter de produção não 
pode ser totalmente desconsiderado, “pois o aluno encontra-se em uma 
situação com seu grau de ineditismo, pela proposta conhecida na hora 
da prova, pelo assunto, que não é previamente divulgado e pela própria 
natureza do evento”. Com isso, é válido concluir que a redação de 
vestibular constitui um gênero discursivo, pois desempenha uma função 
nas relações sociais, uma vez que faz parte do processo de seleção para 
o ingresso no curso superior.

Na seção seguinte, empreenderemos nossa abordagem a uma redação 
escolar para uma análise não exaustiva da materialidade linguística da 
informatividade textual. Adiantamos que não se trata de uma quantificação 
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objetiva, mas apenas de um conjunto de pistas textuais que de alguma 
forma, num trocadilho, informa-nos sobre a informatividade do texto.

IV A informatividade na redação escolar dissertativa-argumentativa

O corpus de nossa pesquisa é constituído de um conjunto de trinta 
redações avaliadas com nota máxima no processo de avaliação do 
ENEM. Correspondem a redações dos três últimos processos de acesso 
à universidades públicas (2013, 2014 e 2015), publicadas pelo site G1. 
Apesar de uma versão digitada, esta é comprovada com foto parcial da 
redação na folha original do concurso, devidamente identificada com foto 
e nome do candidato. 

A opção pelo corpus não só se deve a esses textos serem resultado 
final do processo escolar de ensino e aprendizagem do gênero em tela, 
como também ocorre por ter sido avaliado criteriosamente por uma 
banca treinada. Terem recebido a nota máxima confere a esses textos a 
qualidade necessária para atendimento de todos os critérios estabelecidos 
pela comissão instituída para avaliação nacional.

 Além disso, o processo é equivale ao esquema apresentado na 
seção II. Desse modo, encontramos uma proposta de redação constituída 
por uma frase-tema trazendo um problema e diferentes textos de apoio 
que, apesar de não esgotarem, apresentam o diálogo já existente sobre o 
assunto proposto. Esse conjunto de textos pode funcionar como indicativo 
do nível de informatividade do qual o aluno deve partir.  De maneira 
geral, os chamados textos motivadores descrevem uma dimensão do 
assunto ou apresentam teses já conhecidas de uma dimensão. Assim, 
ao se defrontarem com a proposta, o aluno deve dialogar com esses 
textos a fim de não repetir suas informações. Nasce daí nosso parâmetro 
para julgamento do grau de previsivilidade/imprevisibilidade do texto 
produzido pelo candidato.
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Obviamente, como qualquer parâmetro, não podemos falar em 
limites rígidos impostos pelos textos motivadores, mas se o situamos 
como um recorte temático para a ampla possibilidade de tratamento que 
um assunto pode receber, tais textos se enquadram perfeitamente ao 
propósito de parâmetro que sugerimos aqui. Acrescenta-se a isso a própria 
tentativa de controle da banca de estabelecer fronteiras mais ou menos 
claras dentro das quais os candidatos podem transitar sob pena de, ao 
contrário, tangenciarem o tema proposto. Assim, o avaliador das redações 
tem um ponto de partida (e não limite temático para abordagem) no qual 
ele encontrará o tratamento previsível sobre o assunto da proposta. Desse 
modo, as redações analisadas apresentaram:

1) No nível discursivo:

a) Não tangenciamento do tema, ou seja, corresponderam 
maximamente às fronteiras estabelecidas pela proposta. 

b) Articulação do tema proposto a outros conhecimentos adquiridos 
ao logo da sua formação.

c) Ampliação das categorias apresentadas nos textos motivadores por 
meio de aprofundamento ou acrescentando outras categorias.

2) No nível linguístico:

a) Especificação vocabular, ou seja, emprego de palavras pouco 
genéricas.

Tais características somadas fazem com que o texto acrescente 
informações para além daquelas apresentadas nos textos motivadores.  
Embora tais características possam estar relacionadas, em alguma 
medida, à coerência textual, observamo-las pelo ponto de vista da seleção 
das informações que, antes de compor a coerência, revelam, sobretudo, 
o movimento cognitivo de o candidato querer dialogar com a proposta de 
redação apresentando ideias novas que ampliem a discussão.
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v. Considerações finais

Esta investigação revelou que a informatividade tem caráter 
interacional uma vez que produtor e receptor do texto devem negociar 
sentidos numa determinada situação comunicativa. 

Com isso, apontamos que a redação escolar é uma espécie de 
metonimização do processo de escrita, uma vez que evidencia claramente  
o produtor do texto, que realiza suas tarefas sob certas condições 
pragmáticas muito bem definidas - tais como a operacionalização 
da proposta de redação, o enfrentamento do limite temporal entre 
outros; o receptor, participante fundamental do processo a quem cabe 
a determinação do grau de previsibilidade/imprevisibilidade do texto 
recebido e, por fim, a proposta de redação, elemento que medeia a relação 
entre os outros dois, estabelecendo parâmetros para  a abordagem do 
problema proposto. 

Assim, ficou claro para nós que há, ainda, uma agenda importante 
de investigação sobre a informatividade textual, tarefa que pretendemos 
empreender em outras publicações.
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O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO PROEJA: FORMAÇÃO 
PELA LEITURA

Edma Regina Peixoto Barreto Caiafa Balbi (IFF)  
Daniela Balduino de Souza Vieira (IFF)  
Eliana Crispim França Luquetti (UENF)  

Introdução

Este artigo tem como objetivo contribuir com a prática docente dos 
professores de Língua Portuguesa que atuam no PrOEJA, uma vez que 
nos cursos de graduação não é comum prepará-los para um trabalho 
específico que atenda às demandas desse público. 

Nos cursos de Ensino Médio na modalidade PrOEJA o trabalho com 
Língua Portuguesa deve ser pautado no conhecimento de mundo adquirido 
pelos alunos em suas interações sociais e profissionais cotidianas e o que 
eles esperam aprender nas aulas de “português”. Para realizar seu trabalho 
em turmas de PrOEJA, além da carência em sua formação acadêmica, o 
professor também enfrenta dificuldades para atender às orientações dos 
documentos reguladores da educação de jovens e adultos. Por isso nossa 
proposta de uma prática pedagógica baseia-se em uma reflexão que tem 
como eixo os documentos que regulamentam essa modalidade de ensino, 
a Linguística Aplicada, a Linguística Textual, a Análise do Discurso e a 
Abordagem Comunicativa. 

Ao promover o diálogo entre essas teorias e os textos selecionados para 
a construção de uma proposta para uma atividade prática a ser aplicada em 
classes de PrOEJA, buscamos evidenciar a importância do desenvolvimento 
da capacidade leitora no aprendizado desses alunos para sua formação cidadã.

Um transcurso da teoria à prática - Perpassando o Embasamento Legal

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96) traz a 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) como a modalidade de ensino 
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que atenderá a esse público composto por jovens e adultos “que não 
tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e 
médio na idade própria” (BrASIL, 1996). A referida lei, além de primar 
pela oferta do ensino também destaca no parágrafo 1º do Art. 37 
que as especificidades desses alunos devem sempre ser consideradas 
no processo de ensino e aprendizagem, ao dizer que “os sistemas de 
ensino assegurarão (...) oportunidades educacionais apropriadas, 
consideradas as características do alunado, seus interesses, condições 
de vida e de trabalho”. 

Outro importante documento que nos orienta e auxilia no 
direcionamento de nossa prática pedagógica em turmas de PrOEJA é o 
Parecer 11/2000, aprovado em maio de 2000 pela Câmara de Educação 
Básica (CEB) do Conselho Nacional de Educação (CNE). Para o Parecer 
11/2000, a EJA representa o resgate de uma dívida social com os brasileiros 
que não chegaram aos bancos escolares por terem de compor a força de 
trabalho que ergueu o Brasil. Segundo Balbi e Vieira (2015), 

é certo que essa privação corroborou para que a 
dualidade relacionada a leitura e escrita se instaurasse. 
Entretanto, conforme dito nesse documento, é injusto 
e preconceituoso considerar o analfabeto ou o iletrado 
como um inculto e somente capaz de atender a demandas 
de trabalho que exijam funções menos qualificadas 
(BALBI; VIEIrA, 2015, p. 199).

Ainda que o aluno que chegue ao PrOEJA tenha se distanciado da 
educação formal, ofertada pelas instituições de ensino, sua vivência foi 
contínua e seu aprendizado constante, por meio de suas experiências 
culturais, sociais e profissionais. Sendo assim, o não acesso à escola ou 
o distanciar-se dela não permite que escolas e professores o recebam 
“como um sujeito-passivo, como uma ‘folha em branco’, sendo ele apenas 
o receptor de informações, pois essa visão pode levá-lo, gradativamente, 
ao fracasso” (BALBI; VIEIrA, 2015, p. 199).
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As diretrizes apresentadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN, 2000) complementam os documentos anteriores, pois a 
obrigatoriedade da oferta dessa modalidade de ensino (Lei 9394/96) e 
o dever do resgate social (Parecer 11/2000) deverão aliar-se ao caráter 
integrador proposto pelos PCN. A linguagem é tida pelos PCN (2000) como 
a capacidade inerente ao homem de articular significados coletivos e de 
compartilhá-los. Esse documento aponta, como motivação principal para 
qualquer ato de linguagem, a produção de sentido, ressalta também que 
“o estudo da língua materna na escola aponta para uma reflexão sobre o 
uso da língua na vida e na sociedade”. Sendo assim, o referido documento 
orienta para que o processo de ensino-aprendizagem de língua não seja 
desenvolvido com base na descrição das regras e aplicação das normas 
que levem simplesmente a decoreba das nomenclaturas com o estudo de 
frases descontextualizadas de seu uso e, portanto, vazias de significado 
para os alunos, mas que o estudo da língua materna leve o educando a 
falar, ler e escrever melhor. 

As orientações trazidas pelos PCN fomentam uma prática pedagógica 
que promova uma participação mais ativa dos alunos, levando-os a 
compreender e a atuar com maior eficiência no seu dia a dia, somando 
sua atuação social à sua participação no mundo do trabalho, conforme 
ressaltam Balbi e Vieira (2015).

Tratando-se do ensino médio na modalidade PrOEJA, 
além de uma atuação social consciente do aluno é preciso 
pensar e, principalmente, trabalhar, para promover e/ou 
fomentar sua participação no mundo do trabalho. Para 
isso os professores, especificamente neste trabalho os 
de Língua Portuguesa, precisam preocupar-se em ofertar 
a esses alunos uma formação que lhes tornem aptos a 
ter uma visão ampla da realidade que os cerca e que 
os capacitem a estabelecer relações entre os fatos que 
dialogam com o seu cotidiano e com o mundo do trabalho 
que está à sua volta (BALBI; VIEIrA, 2015, p. 200).
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Alcançar essa ‘atuação social consciente’ dos alunos do PrOEJA e 
‘promover e/ou fomentar sua participação no mundo do trabalho’ significa 
selar a proposta do Documento Base do Proeja (2007), que ressalta que, 
entre as preocupações trazidas pelas políticas públicas, deve estar a 
elevação da escolaridade daqueles que foram marginalizados, seja por 
questão de raça, cor, gênero, localização geográfica ou outras. De acordo 
com esse documento, a elevação do nível de escolaridade desse jovem e 
adulto deve associar-se a uma formação profissionalizante e de qualidade.

(...) o que realmente se pretende é a formação humana, 
no seu sentido lato, com acesso ao universo de saberes 
e conhecimentos científicos e tecnológicos produzidos 
historicamente pela humanidade, integrada a uma 
formação profissional que permeia compreender o 
mundo, compreender-se no mundo e nele atuar na 
busca de melhoria das próprias condições de vida e 
da construção de uma sociedade socialmente justa. 
(...) não se pode subsumir a cidadania à inclusão no 
“mercado de trabalho”, mas assumir a formação do 
cidadão que produz, pelo trabalho, a si e o mundo 
(BrASIL, 2007, p. 13).

Não resta dúvida de que o professor de Língua Portuguesa é peça 
fundamental nessa engrenagem, pois, conforme o Parecer 11/2000, 
a leitura e a escrita são “bens relevantes, de valor prático e simbólico”, 
são importantes no processo de letramento e de “conquista de uma 
cidadania plena” (BrASIL, 2000, p. 6). Elas representam a dissociação das 
dualidades “alfabetizados/analfabetos”, “letrados/iletrados” em busca da 
singularidade alfabetizado-letrado.

Os Aportes Teóricos que Fundamentam a Proposta para uma Atividade Prática

Estudos importantes na área da linguagem colaboram para que o 
professor de Língua Portuguesa efetive em sua prática pedagógica as 
orientações apresentadas pela fundamentação legal de rege a EJA.



sumário

731Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

Segundo Pennycook (1998), a Linguística Aplicada (LA) nos 
apresenta uma abordagem crítica que nos posiciona de um modo 
mais sensível perante as preocupações sociais, ou seja, que ao nos 
debruçarmos sobre os estudos da linguagem tenhamos em conta o seu 
caráter interacional e o seu poder transformador na/da sociedade. A 
linguagem, seja ela escrita, oral, gestual ou outra, não pode ser vista 
como um mero meio de se transmitir mensagens. Por isso, a Análise 
do Discurso (AD) é essencial no processo de ensino e aprendizagem da 
língua(gem), pois ela investiga o texto a partir da sua disposição social de 
circulação, observando os espaços, a época e as razões que motivaram 
essa circulação tomando esses dados como relevantes para a atribuição 
de sentido ao texto.

Para a AD, é consensual que um discurso não circula em 
qualquer lugar, que não toma livremente uma forma 
genérica qualquer e que não pode ser interpretado de 
qualquer maneira por qualquer um. Ou seja, para a AD, 
de alguma forma, interessa especificar em que medida 
cada fator funciona como uma restrição sobre o discurso, 
seja sobre sua circulação, seja sobre sua interpretação 
(POSSENTI, 2009, p. 11).

Abordagem comunicativa fecha a prática docente que se fundamenta 
na interação, na aplicabilidade, no uso, na reflexão e na significação da 
linguagem, seja ela verbal ou não verbal.

Para Almeida Filho (2002), “comunicar-se é atividade que apresenta 
alto grau de imprevisibilidade e criatividade (nos sentidos gerativo e 
imaginativo) tanto na forma quanto nos sentidos construídos no discurso”. 
Segundo o autor, o ensino comunicativo “não toma as formas da língua 
descritas nas gramáticas como o modelo suficiente para organizar 
as experiências de aprender”, pois deverá valer-se de “amostras 
autênticas” para compreender, de fato, a língua em uso (ALMEIDA 
FILhO, 2002, p. 47-48).
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Almeida Filho (2000) ainda ressalta que no ensino comunicativo de 
língua a preocupação com o aluno ganha destaque, já que ele será o 
sujeito e o agente no processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma é 
preciso levar para esses alunos do PrOEJA atividades práticas que façam 
sentido para sua vivência cultural, social e, principalmente, profissional, 
considerando que a formação profissional é foco dessa modalidade.

Com o objetivo de desenvolver a capacidade leitora dos alunos, 
tomou-se como ponto de partida textos em diferentes linguagens, de 
diversos gêneros e tipos textuais com temática pertinente à vivência 
dos alunos desse nível e dessa modalidade de ensino. Sabendo que para 
uma leitura efetiva é necessário articular saberes de áreas distintas, essa 
atividade deve promover o diálogo entre os conhecimentos dos alunos e 
do professor, a fim de que com o compartilhamento dos saberes haja o 
crescimento coletivo nos campos de conhecimentos necessários para a 
eficácia de um trabalho com textos que são: i) linguísticos: são os que se 
referem às questões semânticas, sintáticas, morfológicas, fonológicas e 
ortográficas; ii) textuais: são os que possuímos a respeito de elementos da 
textualidade do texto, dos tipos e dos gêneros textuais; iii) enciclopédicos: 
são aqueles que dizem respeito ao mundo que incluem conhecimentos 
gerais, que são próprios do senso comum, e conhecimentos específicos 
que dizem respeito a aspectos culturais e técnicos.

Como tema para a nossa proposta de trabalho, escolhemos meio 
ambiente e cidadania. Para a abertura das atividades, selecionamos 
um texto em que, para sua construção, foi utilizada, como recurso, 
apenas a linguagem não verbal. O objetivo é, por meio dele, provocar a 
ativação dos conhecimentos de mundo sobre a temática. Inicialmente, 
o texto é apresentado aos alunos com o título, atribuído por nós, Meio 
ambiente e cidadania. 
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TEXTO 1

A etapa seguinte deve abrigar discussões iniciais que visem a um 
compartilhamento das informações a respeito de questões ambientais e da 
responsabilidade do homem com a natureza. Essa interseção dos saberes é, 
em nossa concepção, relevante e produtiva, pois, embora os nossos alunos 
formem uma turma (coletivo), o conhecimento é individual. Entendemos essa 
etapa como promotora de uma homogeneização do grupo de estudantes, 
fato que sempre contribui positivamente para o aprendizado. 

ressaltamos ainda que o trabalho com textos em linguagem não 
verbal nessa modalidade de ensino encontra muitas vezes resistência 
nos alunos, pois alegam dificuldades para entender charges e tirinhas 
ou demonstram não considerar a imagem como texto, sendo, por 
esses pontos, necessário que o professor evidencie para os alunos 
todos os detalhes da imagem de modo a mostrar que há toda uma 
carga significativa apesar da ausência de palavras, que há mensagens 
profundas em textos não verbais.

O texto escolhido abre espaço para a abordagem de questões 
ambientais como o desmatamento, o mau uso dos recursos naturais e a 
maneira como essas questões são vistas pela sociedade. Nessa fase inicial 
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deve-se buscar uma efetiva participação da classe, pois é um momento 
em que os estudantes podem ouvir suas vozes, uma vez que todos se 
consideram capazes de discutir o assunto. Destacamos que, para esse 
grupo, o poder falar, o ser ouvido é bastante significativo e motivador, 
pois contribui para aproximá-los da escola, para que criem a sensação de 
pertencimento a esse universo. Após a socialização dos conhecimentos, 
com a orientação do professor, outras questões devem ser levantadas, 
tais como: identificação de locutor e alocutário, intencionalidade do 
locutor e função da linguagem, dados que vão ampliando o olhar dos 
alunos sobre o texto. Nesse momento, caso não tenha sido observado, 
durante as discussões, vale ressaltar a simbologia da cartola e do cifrão 
presente nela. 

Na sequência, foram apresentados os conceitos de cidadão, de 
cidadania e de meio ambiente em textos curtos produzidos apenas em 
linguagem verbal. A fonte a que recorremos para obter esses conceitos 
foi a internet, visto que tem sido bastante utilizada pelos estudantes para 
trabalhos escolares. Dessa forma, acreditamos estar incentivando os alunos 
à busca de novos conhecimentos por meio de uma ferramenta que pode 
contribuir para a ampliação de sua bagagem cultural. Além das questões 
textuais, os textos possibilitam a discussão de conceitos relevantes para 
a elevação da autoestima do público do PrOEJA, normalmente muito 
baixa uma vez que são marcados pela exclusão a que foram submetidos 
ao longo da vida.

Texto 2

Afinal o que é ser cidadão?

Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade 
perante a lei: ter direitos civis. É também participar no destino da sociedade, 
votar, ser votado, ter direitos políticos. Os direitos civis e políticos não 
asseguram a democracia sem os direitos sociais, aqueles que garantem 
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a participação do indivíduo na riqueza coletiva: o direito à educação, ao 
trabalho justo, à saúde, a uma velhice tranquila.

www.dedihc.pr,gov.br/modules/conteudo/conteudo.
php?conteudo=8 Acesso em 17 jul 2016.

Texto 3

Cidadania

Cidadania é a prática dos direitos e deveres de um(a) indivíduo (pessoa) 
em um Estado. Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre 
juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica, necessariamente, 
numa obrigação de outro cidadão. Conjunto de direitos, meios, recursos 
e práticas que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida 
e do governo de seu povo.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidadania Acesso em 17 jul 2016.

Texto 4

O que é meio ambiente?

Na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente celebrada 
em Estocolmo, em 1972, definiu-se o meio ambiente da seguinte forma: 
“O meio ambiente é o conjunto de componentes físicos, químicos, 
biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos, em 
um prazo curto ou longo, sobre os seres vivos e as atividades humanas”.

www.ebc.com.br/infantil/voce-sabia/2014/09/o-que-e-meio-
ambiente Acesso em 17 jul 2016.

Os textos 2, 3 e 4 contribuem para o levantamento de discussões 
concernentes a direitos e deveres dos indivíduos e também permitem 
evidenciar questões linguísticas, tais como: relação de causa e 
consequência, presente no trecho destacado no texto 3; o sentido 
denotativo e sua adequação ao tipo de texto; informatividade, 

http://www.dedihc.pr,gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=8
http://www.dedihc.pr,gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=8
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidadania
http://www.ebc.com.br/infantil/voce-sabia/2014/09/o-que-e-meio-ambiente
http://www.ebc.com.br/infantil/voce-sabia/2014/09/o-que-e-meio-ambiente
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comparação do texto com o verbete de um dicionário entre outras mais 
comuns como pontuação por exemplo.

Para concluir a atividade, o gênero textual escolhido foi uma entrevista 
com uma personalidade ligada ao meio ambiente da qual selecionamos 
apenas alguns trechos.     

Texto 5

Cidadania Ambiental, atitudes que fazem diferença
entrevista com Carolina herrmann, publicada na edição nº 367, junho de 
2006.

Carolina herrmann da ong amigos da terra. http://www.natbrasil.org.br 
amigosdaterra@natbrasil.org.br

Quando se fala em cidadania e não no meio ambiente, pode ser que esse 
lado ecológico fique um pouco perdido. Quando se fala em cidadania 
ambiental, se foca a questão do papel do cidadão na preservação do meio 
ambiente, principalmente no seu ambiente local. Geralmente, quando se 
fala em meio ambiente, pensa-se talvez num ambiente que não é o “seu”. 
Às vezes pensamos na floresta que está longe, esquecendo que as ruas da 
cidade e as árvores que estão plantadas nelas ou em casa, também fazem 
parte do meio ambiente. A água que nós usamos, o esgoto que liberamos, 
tudo isto faz parte do meio ambiente e também precisa ser cuidado. Esta 
compreensão de Carolina herrmann, traz a ecologia para o nosso dia a dia 
e para o cuidado que precisamos ter com o ambiente onde vivemos.

Não é redundante falar em “cidadania ambiental”, pois se você é cidadão/
cidadã, você cuida do meio ambiente?

hoje as pessoas estão muito preocupadas com os seus próprios problemas, 
com o seu trabalho e acabam esquecendo do meio ambiente. É preciso 
dar ênfase à educação ambiental. As pessoas precisam ter atitudes de 
preservação do ambiente na própria casa: a seleção do lixo, utilização da 

http://www.natbrasil.org.br/
mailto:amigosdaterra@natbrasil.org.br
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energia de forma eficiente... São pequenos gestos que não custam nada, 
mas que valem muito para o meio ambiente. É importante insistir sempre 
nesta questão, porque as pessoas esquecem facilmente. há, hoje, muita 
troca de informação; são propagandas na rua o tempo inteiro e às vezes, 
não intencionalmente, as pessoas esquecem de ter pequenos cuidados 
que fazem uma grande diferença se cada um fizer a sua parte.

(...)

E o papel da escola na questão da educação ambiental?

A escola é fundamental. Especialmente se a educação começa cedo e 
faz a criança refletir sobre as coisas, sobre o seu meio, ter a noção de 
que a sua atitude faz a diferença, não só para ela, mas para a sua família, 
seus amigos, a comunidade. Isto vale também para o adolescente, para o 
jovem. É importante lançar esta sementinha ainda na criança, estimulá-la a 
pensar sobre os problemas e a pensar sobre formas de solucionar. Quando 
a criança ouve falar em educação ambiental, certamente levará para sua 
própria casa, para o pai e a mãe, que muitas vezes não se dão conta e 
nunca pararam para refletir sobre a questão. Com certeza a educação é o 
primeiro passo, não só ambiental, como social.

(...)

E o consumismo também ajuda a destruir o meio ambiente?

Sim, o consumismo também contribui. Por exemplo: houve um tempo 
em que se reaproveitava mais, especialmente as garrafas. hoje, a opção 
é pelos descartáveis, como se fossem mais práticos para o consumidor. 
Só que isto tem trazido um efeito contrário à humanidade. Mais matéria-
prima precisa ser extraída da natureza para a produção; há mais gasto de 
energia; há mais gastos gerais para desenvolver determinadas embalagens 
e tudo isto pode levar à extinção de alguns bens naturais. Uma atitude 
que se pode tomar em benefício do ambiente: no supermercado, dar 
preferência às embalagens feitas de papel, que podem ser recicladas. O 
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plástico é feito à base de petróleo e dificilmente vai ser reciclado, porque 
este processo demoraria muito mais. Se escolhemos uma marca que 
respeita a preservação e desprezamos a que não respeita, já estamos 
tendo uma atitude de preservação.

(...)

Disponível em: www.mundojovem.com.br>  Entrevistas - Jornal 
Mundo Jovem. Acesso em: 17 jul 2016. 

As perguntas e respostas da entrevista selecionadas para a aula foram 
as mais próximas do universo dos estudantes. A primeira remetendo aos 
conceitos apresentados nos outros textos – cidadão, cidadania, meio 
ambiente – evidenciando a relação entre os conceitos estudados, a segunda 
destacando o papel da escola na questão levantada e consequentemente 
da vida e da sociedade, e a terceira ressaltando pequenos, porém valiosos 
gestos adequados a cidadãos conscientes.

Com esse gênero textual é possível orientar os alunos para questões 
relevantes no estudo da leitura e da escrita. A estrutura do gênero 
entrevista permite apresentar-lhes o discurso de autoridade – suporte para 
a credibilidade dada ao que será dito – ao apontar a função e a importância 
da introdução feita pelo jornalista para o seu texto identificando o 
entrevistado e revelando a relação dele com o tema tratado de modo a dar 
maior credibilidade ao que será dito. Outros pontos a serem evidenciados 
são as marcas gráficas – negrito e itálico –, a troca de turnos, a pontuação, 
o uso de elementos de coesão. Essas são algumas questões da língua que 
podem ser trabalhadas com os alunos do PrOEJA as quais os levarão a ler 
ou produzir melhor um texto.

Partindo-se de textos que circulam no dia a dia dos alunos, destacando-
se as características de cada um deles em função da intencionalidade do 
locutor, a qual leva à escolha do gênero que usará na construção de seu 

http://www.mundojovem.com.br
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texto, do suporte no qual circulará, da escolha lexical, dos tempos verbais, 
da pontuação, dos recursos gráficos entre outras coisas, construindo-se 
uma triangulação entre escola-língua-sociedade e orientando os alunos 
a buscarem a adequação entre o texto que produzem e a situação 
comunicativa em que será utilizado. 

Os textos escolhidos possibilitam reflexões sobre o ser, o estar e o 
agir em sociedade oportunizando debates de temas relevantes para a 
compreensão da cidadania e o seu exercício preconizado pelos PCN, dessa 
forma contribuindo para que a escola cumpra o seu papel social. 

Considerações finais

Ao perpassarmos documentos que regulamentam a modalidade de 
ensino PrOEJA, promovendo o diálogo entre a Linguística Aplicada, a 
Linguística Textual, a Análise do Discurso, a Abordagem Comunicativa e 
os textos selecionados para interatuar com a área de formação desses 
alunos, buscamos evidenciar que o ensino de Língua Portuguesa no 
Proeja, quando parte de temas de interesse, facilita o aprendizado de 
questões linguísticas, colocando em destaque a prática e desenvolvimento 
da habilidade de leitura, tão importante no processo de formação cidadã 
de qualquer indivíduo. 

O professor que apresenta em sua prática pedagógica uma diversidade 
de gêneros e instrumentaliza seus alunos para explorá-los, desmistifica a 
ideia de que eles não sabem Português e traz segurança para que possam 
seguir seu processo de formação profissional e pessoal. 
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Um galo sozinho não tece uma manhã: atividades de 
produção textual coletiva na EJA-Manguinhos

Karine Oliveira Bastos (CTUR-UFRRJ/EPSJV-Fiocruz)

INTRODUÇÃO

Sabemos que, em turmas de ensino regular, muitas vezes, não faz 
parte da prática pedagógica a construção de um posicionamento crítico 
diante das questões de ordem social, ainda que esteja apresentado 
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais o que se espera de um aluno 
do Ensino Fundamental: “posicionar-se de maneira crítica, responsável 
e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como 
forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas” (PCN, 1998). Em 
turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA), tais objetivos se tornam 
ainda mais primordiais, uma vez que jovens e adultos, quando retornam 
aos estudos, têm algum compromisso consigo de rever seu papel social 
e, inclusive, resgatar direitos que lhes foram negados anteriormente por 
sua realidade socioeconômica. 

Nesse sentido, não cabe destinar ao ensino da língua um acúmulo de 
regras gramaticais que não apresentam ligação direta com construções 
realizadas e observadas por esse público, senão abordar nas aulas a 
função social da língua: a comunicação. Como elemento constitutivo da 
identidade cultural de um povo, a língua deve ser entendida a partir do uso 
que os falantes fazem dela. 

Assim, a fim de levar a termo uma proposta de ensino de língua 
materna não só mais próxima da realidade dos estudantes que 
frequentam um curso de EJA, mas também a fim de contribuir para 
a reflexão de práticas de ensino de uma forma em geral, o presente 
trabalho configura um relato de práticas diversas – inseridas nas aulas de 
língua portuguesa e integradas às discussões dos demais componentes 
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curriculares, orientadas pelo eixo temático “Identidade e Cultura local” – 
que culminaram na produção coletiva do manifesto “América Latina – o 
desconhecido de nós mesmos” por uma turma de Séries Finais do Ensino 
Fundamental da EJA-Manguinhos.

Breve apresentação da EJA-Manguinhos

A EJA-Manguinhos (Educação de Jovens e Adultos de Manguinhos) se 
desenvolve a partir da parceria entre a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
– sob orientação e certificação da Escola Politécnica de Saúde Joaquim 
Venâncio (EPSJV) – e a OSCIP1 local, chamada rede CCAP2. O curso, cujo 
trabalho é desenvolvido com Ensino Fundamental e Ensino Médio, atende, 
em média, 200 estudantes e compreende dois polos de atuação, ambos na 
cidade do rio de Janeiro: três turmas estão instaladas no espaço físico da 
rede CCAP, localizada em Vila Turismo, no interior do Complexo de favelas 
de Manguinhos; e cinco turmas ocupam o espaço físico da EPSJV, unidade 
da Fiocruz, também localizada em Manguinhos.

É importante considerar que a retomada desses estudantes ao 
ensino formal pode representar a necessidade ou vontade de recuperar 
um direito essencial. No entanto, para além da concepção de que jovens 
e adultos retornam à sala de aula para recuperar um “tempo perdido”, 
torna-se primordial compreender que este retorno deve significar mais 
do que um resgate de autoestima, senão o reconhecimento de suas 
potencialidades como um ser cognitivo, histórico e cultural, capaz de 
promover transformações da estrutura social.

Nesse contexto, calcada nas perspectivas da cidadania ativa e 
da territorialização como meta e metodologia de seu projeto político 
pedagógico, a EJA-Manguinhos tem como principal objetivo compor um 
currículo no qual caibam as demandas específicas do território e, portanto, 

1  Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
2  A sigla CCAP designava-se até o final dos anos 90 como Centro de Cooperação e 
Atividades Populares.
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a participação das pessoas que hoje buscam retornar aos estudos. Assim, 
o eixo estruturante “Território, Saúde e Participação Social”, enquanto 
pilar de todo o curso, é trabalhado a cada semestre por meio de eixos de 
trabalho, quais sejam: a) Movimentos Sociais e luta por Direitos humanos, 
b) Identidade e Cultura local, c) Meio ambiente e desenvolvimento local e 
d) Trabalho. Esses eixos, inseridos na organização curricular, pressupõem 
uma relação interdisciplinar enquanto prática pedagógica coletiva e, 
portanto, a abordagem dos conteúdos em cada disciplina orienta-se pela 
concepção, pelos objetivos e conceitos de tais eixos. 

Uma proposta para o ensino de língua

As atividades pedagógicas desenvolvidas nas aulas de Língua 
Portuguesa da EJA-Manguinhos atendem, de certo modo, a objetivos 
gerais pré-estabelecidos pelo grupo docente responsável por esta área 
de conhecimento. Tais objetivos norteiam os planejamentos semestrais 
das diferentes turmas do curso e dialogam com os objetivos específicos, 
os que atendem às particularidades do trabalho desenvolvido em cada 
turma, bem como às discussões do eixo temático proposto coletiva e 
integradamente em cada período letivo. 

Assim, a fim de contextualizar as atividades pedagógicas a serem 
relatadas, destacam-se como objetivos gerais das aulas de Língua 
Portuguesa da EJA-Manguinhos: a) levar o estudante a refletir sobre a 
função comunicativa da língua, problematizando os papéis assumidos 
pelos diferentes interlocutores (produtor e receptor) do processo 
de comunicação, de modo a tomar ciência de como sua identidade 
é construída no discurso; b) propor o reconhecimento da variação 
linguística, uma vez que se entende a língua – mais do que um dado 
cultural – como a representação de toda a cultura de um povo; c) discutir 
sobre as marcas ideológicas explícitas e implícitas nos textos, uma vez 
que se considera a impossibilidade de haver um texto neutro; d) ampliar 
o conhecimento linguístico, textual e de mundo do estudante, por meio 
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do trabalho de leitura, produção e análise linguística de diversos gêneros 
textuais, explorando suas várias possibilidades de uso objetivo e subjetivo 
da linguagem.

A metodologia de trabalho, por sua vez, abarca uma diversidade de 
possibilidades pedagógicas, discutidas e experimentadas a cada semestre 
pelo corpo docente. No entanto, o último tópico dos objetivos gerais 
listados anteriormente explicita um modo de atuar bastante recorrente 
em sala de aula: atividades de leitura, produção e análise linguística 
de diferentes gêneros textuais. Tal prática reflete a nossa defesa de 
que o trabalho com o texto deve ser central no processo de ensino-
aprendizagem. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), implantados 
em 1998 pelo MEC – cujas propostas trazem reflexos dos princípios da 
Linguística Textual – defendem a perspectiva “uso-reflexão-uso” para o 
ensino da língua materna. Por isso, entendemos que é preciso valorizar 
a abordagem dos diferentes gêneros na escola, isto é, dos usos da língua 
em situações concretas, de modo que a leitura e a produção de texto não 
sejam somente exercícios constantes em sala de aula, senão que estejam 
atrelados à prática de reflexão sobre a língua, sobre os objetivos do texto, 
sobre os papéis dos interlocutores e sobre todas as estratégias utilizadas 
tanto na leitura quanto na produção. É o que se entende – e se defende – 
por ensino produtivo, nos termos de Travaglia (2006).

Aliadas a esta discussão, Koch & Elias (2006; 2009) tratam do papel do 
contexto no processo de leitura e produção de sentidos, fundamentação 
teórica que contribuiu significativamente para o nosso entendimento de 
que é tarefa das aulas de língua optar por uma metodologia que busque 
ininterruptamente a ampliação do conhecimento linguístico, textual e de 
mundo do estudante.

De forma concisa, são esses referenciais teóricos que orientam, em 
linhas gerais, a base do trabalho desenvolvido em Língua Portuguesa na 
EJA-Manguinhos, de modo que seria possível o relato de uma pluralidade 
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de experiências que deram concretude a essas ideias. Nesta ocasião, 
no entanto, a intenção é relatar práticas diversas que culminaram na 
produção coletiva do texto “América Latina – o desconhecido de nós 
mesmos”. Muito embora não se tenha o entendimento de que o texto 
produzido seja um produto final, considera-se, neste caso, que alcançar 
palavras coletivamente ditas por uma turma e que explicitam, de certo 
modo, uma identidade comum é uma busca essencial no processo de 
ensino-aprendizagem.

Relato da experiência pedagógica

O texto intitulado “América Latina – o desconhecido de nós mesmos” 
constitui uma produção coletiva de uma turma de Séries Finais do Ensino 
Fundamental, atividade que foi realizada no decorrer do primeiro semestre 
de 2013, período letivo cujo eixo temático discutido por todo o coletivo 
docente e discente foi “Identidade e Cultura Local”.

O plano de curso da EJA-Manguinhos em exercício (p. 12-13) destaca 
algumas questões fundamentais para o trabalho a ser desenvolvido sob tal 
eixo temático:

Atualmente, vivemos um contexto de globalização 
da cultura e invisibilidade das culturas tradicionais 
(quilombolas, grupos indígenas, negros, território de 
favela, trabalhadores rurais, nordestinos etc) e de suas 
lutas e reivindicações. Nesse sentido, faz-se necessária 
uma proposta política-pedagógica que discuta e produza 
conhecimentos a partir de experiências da memória 
e história local como uma prática pedagógica contra-
hegemônica, que dialoga, portanto, com questões mais 
amplas, tais como as concepções políticas-culturais que 
estão imersas.
(...)
respeitar e reconhecer a importância da cultura na 
definição das identidades auxilia na compreensão 
de elementos que fazem parte dos demais conceitos 
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presentes neste termo de referência, tais como o 
reconhecimento das formas de ocupação de Manguinhos, 
suas histórias de resistência e luta pela moradia – que 
fazem parte, por exemplo, da discussão sobre território.

Com base na compreensão dessas ideias, o planejamento integrado 
do trabalho desenvolvido na turma de Séries Finais do Ensino Fundamental 
envolveu a decisão dos professores pelo exercício de desconstrução de 
padrões sociais estabelecidos hegemonicamente ao longo da história da 
sociedade brasileira e de resgate e valorização da cultura popular. Em 
Ciências Sociais, por exemplo, a discussão do semestre esteve voltada para 
as lutas enfrentadas pelas mulheres, pelos negros e pelos imigrantes. Nas 
aulas de história, paralelamente, a discussão se deu acerca do processo de 
colonização do Brasil, das formas de resistência dos negros, das relações 
de poder existentes neste período e refletidas nos dias atuais. As aulas 
de Geografia, por sua vez, questionaram a centralidade da Europa no 
Mapa-múndi. Em Língua Portuguesa, trabalhou-se pela desconstrução dos 
conceitos de “certo” e de “errado” na língua, de modo que fizessem parte 
do debate temas como a história e a identidade da Língua Portuguesa, 
a diversidade cultural e a pluralidade linguística, as relações de poder 
estabelecidas por meio da língua e do discurso. 

Todas essas discussões realizadas nas aulas de diferentes disciplinas 
compõem um trabalho que se pretende integrado e refletem um processo 
de ensino-aprendizagem que guarda em si um conjunto de possibilidades 
de acesso, de troca e de produção de conhecimentos por parte de 
estudantes e professores. Assim, na perspectiva dos objetivos gerais das 
aulas de Língua Portuguesa, por exemplo, tais discussões configuram, na 
prática, a ampliação do “conhecimento de mundo” dos estudantes, algo 
que preferimos chamar de articulação dos diferentes saberes. 

A partir, por exemplo, do texto “Sobre Aldeias e Pontes” – discutido 
em algumas aulas de Português –, da autoria do professor Lício Monteiro, 
que trata especialmente da violência marcada na desocupação do Museu 
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do Índio – Aldeia Maracanã (em março de 2013), o grupo de professores 
lançou a ideia de produzir junto à turma trabalhos que envolvessem 
a construção de “pontes imaginárias” no resgate / busca de nossa 
identidade, de modo que ligassem tempos e espaços, mas que, sobretudo, 
representassem processos de resistência. 

Nas aulas de história e de Geografia, já se discutia a presença da 
colonialidade nas relações socioespaciais da atualidade e os professores 
haviam apresentado uma proposta de exposição fotográfica com 
base na seguinte questão: “O que, em Manguinhos, representa a 
colonialidade?”. Nas aulas de Ciências, propunha-se um projeto coletivo 
de intervenção / estruturação / ocupação do espaço – desde uma 
simples reflexão sobre algo relacionado a este espaço até modificações 
concretas – a partir de um momento primeiro de projeto pessoal de 
cada estudante. A parceria dos professores de Ciências Sociais e de 
Oficina de Identidade e Cultura local dava forma a uma atividade que 
envolvesse capoeira e outros aspectos relacionados à identidade e 
cultura negra. Foi também pensada para as aulas de Português uma 
proposta de apresentação / discussão / resgate da nossa identidade 
latino-americana, “ponte imaginária” esta que tem se revelado cada vez 
mais distante e intransitável em nossa sociedade.

Assim, como marca dos momentos em sala de aula em que certas 
reações da turma provocam os desvios tão necessários ao planejamento 
inicial do professor, uma estudante questionou durante a aula de 
Português: “E onde fica a América Latina?”. Tal situação nos revela que 
a valorização da cultura latino-americana, discussão para a qual o grupo 
de professores estava inclinado, deveria estar inserida em uma tarefa 
ainda mais complexa: o reconhecimento, inclusive geográfico, da América 
Latina e, de modo mais amplo, a nossa apropriação da identidade latino-
americana. Em outras palavras, o manifesto se dava: “América Latina – o 
desconhecido de nós mesmos”.
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Nesse contexto, a equipe de professores da turma, cada qual com as 
suas estratégias pedagógicas, dedicou-se por algum tempo a essa lacuna 
– tal como avaliamos – na formação desses estudantes. O professor 
de Ciências, por exemplo, sugeriu a exibição do vídeo clipe da música 
“Latinoamérica”, do trio Calle 13, conhecido por suas letras satíricas, que 
abordam assuntos socioculturais da América Latina. Em Geografia, já havia 
se discutido sobre o processo de descolonização da Bolívia. Nas aulas de 
Português, a turma tinha lido texto do escritor uruguaio Eduardo Galeano. 
Pensando em um modo de ampliar este debate para todo o coletivo de 
estudantes e professores da EJA-Manguinhos, o professor de história 
sugeriu a elaboração de um manifesto em defesa da valorização da nossa 
identidade e cultura latino-americana. 

Assim, nas aulas de Português, iniciamos a produção coletiva do texto. 
Para isso, foi preciso tratar das características do gênero “manifesto”, 
dentre as quais se destaca a necessidade de ser concebido a partir de uma 
discussão que se reconheça coletiva, isto é, de uma intenção oriunda de 
determinado grupo social que se manifesta em prol de uma reivindicação. 
Nesse sentido, o manifesto apresenta como finalidade discursiva a 
possibilidade de ampliar o debate de um coletivo e persuadir seus 
interlocutores por meio de argumentos. No âmbito do trabalho pedagógico 
desenvolvido na EJA-Manguinhos, tal produção coletiva alcançaria, em 
primeira instância, a leitura dos demais estudantes e professores do curso, 
bem como a de amigos, parentes e demais interessados pelas atividades 
de culminância do semestre – Laboratórios do Livre-Saber.

Assim, a partir da inquietação inicial “Você sabe onde fica a América 
Latina?”, a turma foi tecendo – palavra por palavra, frase por frase, 
parágrafo por parágrafo – um pouco do nosso (re)conhecimento como 
cidadãos latino-americanos, como um povo que guarda em sua história 
marcas de explorações e de identidades roubadas, tal como se denuncia: 
“os Estados Unidos roubam até o nosso direito de sermos chamados 
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de americanos”. Do mesmo modo, o manifesto buscou reivindicar, em 
sentido amplo, a valorização da nossa cultura, da nossa história, da nossa 
identidade latino-americana: “Não podemos nos esquecer dos nossos 
valores. Não podemos permitir que nossas histórias e nossas identidades 
corram o risco de morrer”. Na perspectiva dos objetivos gerais das aulas 
de Língua Portuguesa, por exemplo, esse exercício configura, na prática, a 
“apropriação textual” por meio da leitura, da produção oral e escrita.

E, no processo de tecer palavras, frases e parágrafos, cada 
estudante foi dando sua contribuição ao texto, construído no quadro, 
no decorrer de três aulas consecutivas, no tom do poema de João 
Cabral de Melo Neto:

Um galo sozinho não tece uma manhã:  
ele precisará sempre de outros galos.  
De um que apanhe esse grito que ele  

e o lance a outro; de um outro galo  
que apanhe o grito de um galo antes  

e o lance a outro; e de outros galos  
que com muitos outros galos se cruzem  

os fios de sol de seus gritos de galo,  
para que a manhã, desde uma teia tênue,  

se vá tecendo, entre todos os galos.
(...)

(MELO NETO, 1968)

Como o “conhecimento linguístico” também constitui objetivo 
das aulas de Língua Portuguesa, a atividade desenvolvida na turma 
também pressupunha a aproximação à norma padrão da língua, de 
modo que couberam, no decorrer da escrita, breves discussões sobre 
a organização dos períodos sintáticos que formam a unidade de cada 
parágrafo, sobre a progressão das ideias, sobre as estratégias de 
coesão, sobre tópicos de pontuação, sobre concordâncias nominal 
e verbal, sobre determinadas questões ligadas à ortografia, dentre 
demais pontos do estudo linguístico.
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É importante destacar que a atividade coletiva envolveu, em 
cada momento do processo, os exercícios cíclicos e contínuos de 
planejamento, produção e revisão da escrita. havia a intenção de 
contribuir para os futuros processos de escrita individual, uma vez que 
a questão que se pretendia problematizar com os estudantes não era 
somente “sobre o que escrever”, mas também “por que escrever” e, 
sobretudo, “como escrever”. Definitivamente, a escrita configura um 
processo, que nada tem de imediato e simples, e que, experimentado 
coletivamente, pode ilustrar o próprio compartilhamento de ideias 
que se dá entre autor e leitor, o próprio entendimento da leitura como 
“produção de sentidos”, nos termos de Koch & Elias (2006). Para tanto, 
as palavras finais do poeta:

E se encorpando em tela, entre todos,  
se erguendo tenda, onde entrem todos,  
se entretendendo para todos, no toldo  
(a manhã) que plana livre de armação.  

A manhã, toldo de um tecido tão aéreo  
que, tecido, se eleva por si: luz balão.

(MELO NETO, 1968)

Assim, fruto de atividades pedagógicas integradas e da produção 
coletiva da turma, o manifesto “América Latina – o desconhecido de nós 
mesmos” foi construído:

Você sabe onde fica a América Latina? Já parou para pensar nisso 
antes? Nós, brasileiros, vivemos na América Latina e, portanto, somos 
verdadeiros latino-americanos.

Nossa identidade brasileira vem sendo roubada desde o tempo 
colonial, quando os portugueses exploraram nossa terra e tentaram 
apagar a cultura indígena. hoje, podemos perceber que os Estados Unidos, 
grande potência econômica dos últimos tempos, vêm abafando cada vez 
mais as nossas origens, culturas e crenças. Os Estados Unidos roubam até 
o nosso direito de sermos chamados de americanos.



sumário

751Descrição e ensino de língua portuguesa: temas contemporâneos  |

Atualmente, existe uma supervalorização da cultura norte-americana 
por parte dos brasileiros e de outros povos da América Latina. Muitos, 
por exemplo, sonham em largar o Brasil para morar e trabalhar lá. Os 
jovens têm o desejo de conhecer os Estados Unidos, viajar para a Disney; 
não cansam de escutar as músicas e assistir aos filmes de lá, muito mais 
valorizados do que os produzidos aqui. Assim, aos poucos, vamos nos 
esquecendo das nossas raízes.

Quem somos nós? Somos um povo de várias etnias: mulatos, negros, 
índios e brancos, de diferentes culturas, mas que habitamos um território 
rico, que é a América Latina.

O povo latino-americano é inteligente, trabalhador, guerreiro, 
sofredor, porém festivo e solidário. Além de lutar contra o preconceito 
diariamente, tenta resgatar seus direitos arduamente. Somos todos 
irmãos, temos um coração que bate forte num só desejo de vencer. Então, 
juntos, não podemos deixar que nossa cultura seja tão desvalorizada. E 
como podemos nos valorizar?

Não podemos nos esquecer dos nossos valores. Não podemos permitir 
que nossas histórias e nossas identidades corram o risco de morrer. Não 
podemos deixar esse coração parar de bater.

Consideração finais

luz balão: a mesma estudante que, anteriormente, questionara “onde 
fica a América Latina?”, tempos depois, durante a comemoração de sua 
formatura do Ensino Médio, exclamou: “Nunca vou me esquecer do dia 
em que descobri que faço parte da América Latina!”. Essa fala confirma o 
quanto a atividade se revelou significativa para a sua formação.

O texto coletivo, por sua vez, tem circulado como material didático 
por outras salas de aula, por outros segmentos de ensino, e por contextos 
que extrapolam a escola, como reconhecimento e apropriação de 
nossas identidades.
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Nesse sentido, compreendemos que o ensino de língua materna 
calcado em seu contexto real de uso mostra-se válido, possível e, 
sobretudo, transformador.
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