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PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS, LINGÜÍSTICA TEXTUAL 
E ENSINO DE LÍNGUAS 

 
                                                           Ingedore G. Villaça Koch 

UNICAMP 
Resumo: Nesta comunicação, mostraremos a complexa relação entre os postulados dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais e aqueles da lingüística textual no tocante ao ensino de língua portuguesa  nas 
escolas. Acreditamos que a lingüística textual é o ramo da  lingüística que pode  dar ao professor de 
português os subsídios necessários para o desenvolvimento das habilidades mencionadas no documento 
oficial. 
Palavras-chave: PCNs; lingüística textual; ensino de língua materna; texto; gênero. 
 
Abstract: In this speech, I am going to show the intricate relation between the postulations of the PCNs 
(Parâmetros Curriculares Nacionais) and those of Text Linguistics respecting to the teaching of Portuguese 
in our schools. I am sure that Text Linguistics is the branche of Linguistics that can give the teacher of 
portuguese classes the best instrumental to develop the main abilities highlighted in the oficial document. 
Key words: PCNs; textual linguistics; the teaching of the mother langue; text; gense. 

                           (...)“tomando-se a linguagem como atividade discursiva, o texto como unidade de ensino e 
a noção de gramática como relativa ao conhecimento lingüístico, que se há de 
compreender e expandir como instrumento de adequação do texto à sua finalidade e 
destinação, as atividades curriculares em Língua Portuguesa correspondem, 
principalmente, a atividades lingüísticas: uma rica e diversificada interação dialogal, uma 
prática constante de leitura e produção de textos (PCNs, 1999) 
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O que preconizam os PCNs em termos do ensino de Língua Portuguesa? 

2.1              
               O ensino de L.P. deve ter como objeto central o texto: 
                        “Se o objetivo é que o aluno aprenda a produzir e interpretar textos, não é 

possível tomar como unidade básica de ensino nem a letra, nem a sílaba, nem a palavra, 
nem a frase que, descontextualizadas, pouco têm a ver com a competência discursiva, que é 
a questão central. Dentro desse marco, a unidade básica de ensino só pode ser o texto. 
Priorizar o texto não significa que não se enfoquem palavras ou frases na situações 
didáticas específicas que o exijam” 

. 
          Se assim é, o professor precisa de subsídios que lhe permitam trabalhar com o texto 
em sala de aula de maneira não intuitiva. E estes lhe serão, em grande parte, fornecidos pela 
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L.T. Evidentemente, os PCNs traçam as diretrizes gerais para tanto, mas não lhes caberia ir 
a fundo nessas questões que tanto angustiam os professores de português. 
 

1. Mas, o que é um texto? 
O conceito de texto depende, evidentemente, das concepções que se tenha de 

língua e de sujeito. 
Na concepção de língua como representação do pensamento e de sujeito como 

senhor absoluto de suas ações e de seu dizer, o texto é visto como um produto – lógico - do 
pensamento (uma representação mental) do autor, nada mais cabendo ao leitor/ouvinte 
senão “captar” essa representação mental, juntamente com as intenções (psicológicas) do 
produtor. Desta forma, o ouvinte exerce um papel essencialmente passivo. 

Na concepção de língua como código - portanto, como mero instrumento de 
comunicação - e de sujeito como (pré)determinado pelo sistema, o texto é visto como 
simples produto da codificação de um emissor a ser decodificado pelo leitor/ouvinte, 
bastando a este, para tanto, o conhecimento do código -  já que o texto, uma vez codificado, 
é totalmente explícito. Também nesta concepção o papel do “decodificador” é 
essencialmente passivo. 

Já na concepção interacional (dialógica) da língua, na qual os sujeitos são vistos 
como atores/construtores sociais, o texto passa a ser considerado o próprio lugar da 
interação e os interlocutores, como sujeitos ativos que – dialogicamente - nele se constróem 
e são construídos. Desta forma há lugar, no texto, para toda uma gama de implícitos, dos 
mais variados tipos, somente detectáveis quando se tem, como pano de fundo, o contexto 
sociocognitivo dos participantes da interação. 

 
                É preciso, pois – como defendo em Koch (2002) - pensar o texto como lugar de 

constituição e de interação de sujeitos sociais, como um evento, portanto, em que, 
conforme Beaugrande (1997) convergem ações lingüísticas, cognitivas e sociais, ações por 
meio das quais se constroem interativamente os objetos-de-discurso e as múltiplas 
propostas de sentidos, como função de escolhas operadas pelos co-enunciadores entre as 
inumeráveis possibilidades de organização textual que cada língua lhes oferece; como um 
construto histórico e social, extremamente complexo e multifacetado, cujos segredos é 
preciso desvendar para compreender melhor esse ‘milagre’ que se repete a cada nova 
interlocução - a interação  pela linguagem, linguagem que, como dizia Carlos Franchi, é 
atividade constitutiva. 

 
            Vejamos agora o que dizem a respeito do texto os PCNs: 
         (...) Podemos afirmar que o texto é o produto da atividade verbal oral ou escrita que forma 

um todo significativo e acabado, qualquer que seja a sua extensão. É uma seqüência verbal 
constituída por um conjunto de relações que se estabelecem a partir da coesão e da 
coerência (sic). Esse conjunto de relações tem sido chamado de rextualidade. Dessa forma, 
um texto só é um texto quando pode ser compreendido como unidade significativa global, 
quando possui textualidade”. 

 
         Pode-se dizer, portanto, que a maior “novidade” no ensino de língua materna – se 
realmente o for – é o deslocamento que se vem operando já há alguns anos do foco na 
gramática normativa para o foco no texto. 
  Contudo, é preciso entender bem o que isto significa: 
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• Não quer dizer que a gramática seja inútil e não deva ser ensinada. Mas sim que é 
possível ensinar a gramática dentro de práticas concretas de linguagem. 

• Também não significa fazer do texto um simples pretexto para ensinar a gramática 
• Não significa que se deva inculcar nos alunos complicados conceiitos lingüísticos 

recém aprendidos na Universidade; 
• Significa, isto sim,  levar o aluno a uma reflexão sobre como se produzem sentidos na 

interação por meio da língua, ou seja, por intermédio de textos. 
 

Em um texto denominado “Modelos de Interpretação”, Dascal (1992) escreve 
que, talvez, a melhor caracterização da espécie do Homo Sapiens repouse no anseio de seus 
membros pelo sentido. O homem, seria, assim, um “caçador de sentido”, um bem precioso, 
que se encontra para sempre de certa forma “escondido”.  
 

Esta metáfora de Dascal é bastante útil para uma reflexão sobre a leitura e a 
produção de sentido. Em sua constante busca, o ouvinte/leitor de um texto mobilizará todos 
os componentes do conhecimento e estratégias  cognitivas que tem ao seu alcance para ser 
capaz de interpretar o texto como dotado de sentido. Isto é, espera-se sempre um texto para 
o qual se possa produzir sentidos e procura-se, a partir da forma como ele se encontra 
lingüisticamente organizado, construir uma representação coerente, ativando, para tanto, os 
conhecimentos prévios e/ou tirando as possíveis conclusões para as quais o texto aponta. O 
processamento textual, quer em termos de produção, quer de compreensão, depende, assim, 
essencialmente, de uma interação - ainda que latente - entre produtor e interpretador.   
Como bem diz GERALDI (1991:9), “o falar depende não só de um saber prévio de recursos 
expressivos disponíveis, mas de operações de construção de sentidos dessas expressões no 
próprio momento da interlocução”. 

É claro que esta atividade compreende, da parte do produtor do texto, um 
“projeto de dizer”; e, da parte do interpretador (leitor/ouvinte), uma participação ativa na 
construção do sentido, por meio da mobilização do contexto (em sentido amplo), a partir 
das pistas e sinalizações que o texto lhe oferece. Produtor e interpretador do texto são, 
portanto, ‘estrategistas’, na medida em que, ao jogarem o ‘jogo da linguagem’, mobilizam 
uma série de estratégias – de ordem sócio-cognitiva, interacional e textual – com vistas à 
produção do sentido. 

Desta forma, adotando-se a concepção sociointeracional - de língua, de sujeito, 
de texto - a compreensão deixa de ser entendida como simples “captação” de uma 
representação mental ou como a decodificação de mensagem resultante de um codificação 
de um emissor. Ela é, isto sim, uma atividade interativa altamente complexa de produção 
de sentidos, que se realiza, evidentemente, com base nos elementos lingüísticos presentes 
na superfície textual e na sua forma de organização, mas que requer a mobilização de um 
vasto conjunto de saberes (enciclopédia) e sua reconstrução deste no interior do evento 
comunicativo. 
 
As contribuições da Lingüística Textual 

Como se vê, é a L.T. que poderá oferecer ao professor subsídios indispensáveis para 
a realização do trabalho com o texto: a ela cabe o estudo dos recursos lingüísticos e 
condições discursivas que presidem à construção da textualidade e, em decorrência, à 
produção textual dos sentidos. Isto significa, inclusive, uma revitalização do estudo da 
gramática: não, é claro, como um fim em si mesma, mas no sentido de evidenciar de que 
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modo o trabalho de seleção e combinação dos elementos, dentro das inúmeras 
possibilidades que a gramática da língua nos põe à disposição, nos textos que lemos ou 
produzimos, constitui um conjunto de decisões que vão funcionar como instruções ou 
sinalizações a orientar a busca pelo sentido. 
             As postulações dos PCNs deixam clara a necessidade do recurso ao contexto na 
produção de linguagem, quer se trate de leitura, quer de escrita. Todavia, faz-se necessário 
explicitar o que se entende por contexto.  
              O contexto, da forma como é hoje entendido no interior da Lingüística Textual  
abrange, não só o co-texto, como a situação de interação imediata, a situação mediata 
(entorno sócio-político-cultural) e também o contexto sociocognitivo dos interlocutores 
que, na verdade, subsume os demais. Ele engloba todos os tipos de conhecimentos 
arquivados na memória dos actantes sociais, que necessitam ser mobilizados por ocasião do 
intercâmbio verbal (cf. Koch, 1997): o conhecimento lingüístico propriamente dito, o 
conhecimento enciclopédico, quer declarativo, quer episódico (“frames”, “scripts”),  o 
conhecimento da situação comunicativa e de suas “regras” (situacionalidade), o 
conhecimento superestrutural (tipos textuais), o conhecimento estilístico (registros, 
variedades de língua e sua adequação às situações comunicativas), o conhecimento sobre os 
variados gêneros adequados às diversas práticas sociais, bem como o conhecimento de 
outros textos que permeiam nossa cultura (intertextualidade).  
             Nesta acepção, portanto, vê-se o contexto como constitutivo da própria ocorrência 
lingüística. É neste sentido que se pode dizer que certos enunciados são gramaticalmente 
ambíguos, mas o discurso se encarrega de fornecer condições para sua interpretação 
unívoca. Aqui se concebe as línguas em si como indeterminadas, como não fornecendo, 
eventualmente, todas as condições para sua interpretação (cf. Koch, 2002). Isto é: admite-se 
ou que o contexto permite prencher as lacunas do texto (“o contexto completa” - cf. Dascal 
& Weizman, 1987; Clark, 1977, que fala em estabelecer os “elos faltantes - “missing 
links”-, por meio de inferências-ponte); ou, então, que os fatores contextuais podem alterar 
o que se diz (“o contexto modifica” – ironia, etc.); ou, ainda, que tais fatores se incluem 
entre aqueles que explicam por que se disse isso e não aquilo (“o contexto justifica”). De 
qualquer maneira, sob essa perspectiva, falar de discurso implica considerar fatores 
externos à língua, alguma coisa do seu exterior, para entender o que nela é dito, que por si 
só seria insuficiente.  

               As abordagens sociocognitivas do processamento textual vêm postulando que o 
  contexto físico não afeta a linguagem diretamente, mas sempre por intermédio dos 
  conhecimentos (enciclopédia, memória discursiva) do falante e do ouvinte, de modo que a 
  maior parte das assunções contextuais é recuperada da memória, isto é, do contexto 
  cognitivo dos interlocutores. Isto é, o contexto é um conjunto de suposições trazidas para 
  a interpretação de um enunciado. Como então proceder a uma seleção adequada do 
  contexto necessário à interpretação? 

           Brown e Yule (1983) propõem dois princípios que poderiam levar à seleção do 
contexto adequado: o da “interpretação local” e o da “analogia”. O primeiro determina que 
não se deve construir um contexto mais amplo do que o necessário para chegar a uma 
interpretação. Assim, o referente seria sempre o mais próximo: em ‘feche a porta’, por 
exemplo, tratar-se-ia da porta mais próxima;  o  segundo faz com que os interlocutores 
pressuponham que tudo será como era antes (interpretação por défault), a não ser que se 
anuncie claramente que algum aspecto deverá sofrer uma mudança ( caso dos frames).  
          Também BLASS (1990), após afirmar que o contexto é crucial para a interpretação 
do discurso e que  um texto pode ser interpretado de maneiras bastante diferentes em 
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contextos diferentes (p.27-8), mostra que não há consenso sobre o que é contexto e de que 
modo ele afeta a interpretação. 
           De qualquer forma, pode-se dizer que relações entre informação explícita e 
conhecimentos pressupostos  como partilhados podem ser estabelecidas por meio de 
estratégias de “sinalização textual”, por intermédio das quais o locutor, por ocasião do 
processamento textual, procura levar o interlocutor a recorrer ao contexto sócio-cognitivo 
(situação comunicativa, “scripts” sociais, conhecimentos intertextuais e assim por diante). 
DASCAL & WEIZMAN (1987) postulam que um texto pode ser opaco de duas formas, 
estabelecendo assim uma distinção entre incompletude , que exige o recurso ao co-texto e 
ao contexto para o preenchimento de lacunas (gaps), isto é,  para introduzir informações 
faltantes no texto; e indiretude, responsável pelo desalinhamento (mismatch) entre o 
expresso (utterance-meaning) e o pretendido (speaker’s meaning, cf. GRICE, 1975), ou 
seja, o descompasso entre a informação explícita e fatores como conhecimento de mundo, 
princípios comunicativos, condições de adequação e outros. Segundo eles, o texto fornece 
pistas (cues) para a identificação da necessidade de preenchimento de lacunas e para a 
distinção entre opacidade e indiretude; e indícios (clues), quer co-textuais, quer contextuais, 
para a depreensão da significação pretendida pelo autor . 
          Assim, é patente que , o sentido de um texto, qualquer que seja a situação 
comunicativa, não depende tão-somente da estrutura textual em si mesma (daí a metáfora 
do texto como um “iceberg”). Os objetos de discurso a que o texto faz referência são 
apresentados  em grande parte de forma lacunar, permanecendo muita coisa implícita. O 
produtor do texto pressupõem da parte do leitor/ouvinte  conhecimentos textuais, 
situacionais e enciclopédicos e, orientando-se pelo Princípio da Economia, não explicita as 
informações consideradas redundantes.  Ou seja, visto que não existem textos totalmente 
explícitos, o produtor de um texto necessita proceder ao “balanceamento” do que necessita 
ser explicitado textualmente e do que pode permanecer implícito, por ser recuperável via 
inferenciação (cf. Nystrand & Wiemelt, 1991; Marcuschi, 1994).  Na verdade, é este o 
grande segredo do locutor competente. 
           O leitor/ouvinte, por sua vez, espera sempre um texto dotado de sentido e procura, a 
partir da informação contextualmente dada, construir uma representação coerente, por meio 
da ativação de seu conhecimento de mundo e/ou de deduções que o levam a estabelecer 
relações de causalidade etc. Levado pelo Princípio da Continuidade de Sentido (Hörmann, 
1976), ele põe em funcionamento todos os componentes e estratégias cognitivas que tem à 
disposição para dar ao texto uma interpretação dotada de sentido. Esse princípio se 
manifesta como uma atitude de expectativa do interlocutor de que uma seqüência 
lingüística produzida pelo falante/escritor seja coerente. 
            Portanto, o tratamento da linguagem, quer em termos de produção, quer de 
recepção, repousa visceralmente na interação produtor-ouvinte/leitor, que se manifesta 
por uma antecipação e coordenação recíprocas, em dado contexto, de conhecimentos e 
estratégias cognitivas.                                                                                                                            
           A explicitude de um texto deve, portanto, ser avaliada em termos da interação entre 
produtor e leitor/ouvinte tal como mediada pelo texto (Nystrand & Wiemelt, 1991).  
             No momento da interação, como vimos, cabe ao interlocutor,  proceder a uma 
seleção do contexto adequado à construção do sentido do texto. Em obediência à Maxima 
da Relevância (Grice, 1975) e com base em seu modelo do interlocutor,  o falante/escritor 
verbaliza somente as unidades referenciais e as representações necessárias à compreensão e 
que não possam ser deduzidas sem esforço pelo leitor/ouvinte por meio de informações 
contextuais e/ou conceituais (Princípio da Seletividade). 
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             Postula-se que os interactantes desenvolvem estratégias para o processamento 
eficaz do texto e para a seleção apropriada do contexto, em particular. A investigação de 
tais estratégias, sem dúvida, traz subsídios importantes quer para a produção, quer para a 
compreensão de textos. 
             Os produtores de textos pressupõem sempre determinados conhecimentos 
contextuais, situacionais ou enciclopédicos da parte do interlocutor, de modo que deixam 
implícitas informações que consideram redundantes, coordenando o Princípio da Economia 
com o Princípio da Explicitude. Ou seja: quais  significados devem ser tornados explícitos 
depende, em larga escala, do uso que o produtor do texto faz dos fatores contextuais. Em 
outras palavras, a tão propalada explicitude do texto escrito em contraposição à implicitude 
do texto falado não passa de um mito. Tanto em um como no outro, os produtores, visando 
à produção de sentidos, fazem uso de uma multiplicidade de recursos além das simples 
palavras que compõem as estruturas. Isto é,  existe o que Sanford & Garrod (1985) 
denominam  de “domínio estendido de referência”.  

São considerações como estas que levam Sperber & Wilson (1986) a afirmar que 
uma proposição é relevante em primeira instância não somente em relação ao discurso, mas 
ao contexto, ou seja, em relação a um conjunto de proposições ou hipóteses derivadas não 
apenas do discurso precedente, mas também da memória, da percepção do entorno, através 
de inferências. Isto é, a informação é relevante para alguém quando interage, de certa 
forma, com suas suposições prévias sobre o mundo, quando tem efeitos  contextuais (de  
reforço ou contradição) em dado contexto que lhe é acessível. 
               Ao interlocutor cabe, no momento da interação, proceder a uma seleção do 
contexto. Por isso, outro fator essencial para a determinação da  relevância é o esforço 
(custo) de processamento. Para evitar o acessamento indefinido do conhecimento 
enciclopédico e o conseqüente excesso de esforço de processamento, a corrente do 
pensamento é orientada pela busca de relevância máxima, ou seja, pela procura do melhor 
equilíbrio possível entre esforço e resultado. Acredita-se que os indivíduos desenvolvem 
estratégias para o processamento  eficaz do texto e para a seleção adequada do contexto, em 
particular. Para tanto, as marcas e sinalizações colocadas no texto pelo escrevente adquirem 
vital importância. 
Os gêneros do discurso 

O estudo dos gêneros constitui hoje uma das preocupações centrais da Lingüística 
Textual, particularmente no que diz respeito à sua localização no continuum fala/escrita, às 
opções estilísticas que lhes são próprias e à sua construção composicional, em termos 
macro e microestruturais. 
 

Os PCNs orientam nesse sentido, ao afirmarem:  “Todo texto se organiza dentro de 
um determinado gênero (...).  Os vários gêneros existentes, por sua vez, constituem formas 
relativamente estáveis de enunciados, disponíveis na cultura, que são caracterizados por 
três elementos: conteúdo temático, estilo e construção composicional. Podemos ainda 
afirmar que a noção de gêneros refere-se a “famílias” de textos que compartilham 
algumas características comuns, embora heterogêneas, como: visão geral da ação à qual o 
texto se articula, tipo de suporte comunicativo, extensão, grau de literariedade, por 
exemplo, existindo em número quase ilimitado Os gêneros são determinados 
historicamente. As intenções comunicativas, como parte das condições de produção dos 
discursos, geram usos sociais que determinam os gêneros, os quais dão forma aos 
textos(...) 
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          É em Bakhtin (1979:179) que encontramos essa conceituação:  “Todas as esferas da 
atividade humana, por mais variadas que sejam, estão relacionadas com a utilização da 
língua. Não é de surpreender que o caráter e os modos dessa utilização sejam tão variados 
como as próprias esferas da atividade humana [...]. 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 nos recursos da língua - recursos 
lexicais, fraseológicos e gramaticais - mas também, e sobretudo, por sua construção 
composicional”. Assim sendo, todos os nossos enunciados se baseiam em  formas-padrão e 
relativamente estáveis de estruturação de um todo. 
 
        Tais formas constituem os gêneros, isto é, “tipos relativamente estáveis de 
enunciados”, marcados sócio-historicamente, visto que estão diretamente relacionados às 
diferentes situações sociais. É cada uma dessas situações que determina o gênero, com 
características temáticas, composicionais e estilísticas próprias. Sendo as esferas de 
utilização da língua extremamente heterogêneas, também os gêneros apresentam grande 
heterogeneidade, incluindo desde o diálogo cotidiano à tese científica. Por esta razão, 
Bakhtin distingue os gêneros primários dos secundários. Enquanto os primeiros (diálogo , 
carta, situações de interação face-a-face) são constituídos em situações de comunicação 
ligadas à esferas sociais cotidianas de relação humana, os segundos são relacionados a 
outras esferas, públicas e mais complexas, de interação social, muitas vezes mediadas pela 
escrita e apresentando uma forma composicional monologizada , absorvendo, pois,  e 
transmutando os gêneros primários. 
        É importante assinalar, contudo, que a concepção de gênero de Bakhtin não é estática, 
como poderia parecer à primeira vista. Pelo contrário, como qualquer outro produto social, 
os gêneros estão sujeitos a mudanças, decorrentes não só das transformações sociais, como 
oriundas de novos procedimentos de organização e acabamento da arquitetura verbal, como 
também de modificações do lugar atribuído ao ouvinte. Trata-se de entidades escolhidas 
tendo em vista as esferas de necessidade temática, o conjunto dos participantes e a vontade 
enunciativa ou intenção do locutor. 
           Uma ação de linguagem exige do agente produtor uma série de decisões, que ele 
necessita ter competência para executar. Tais decisões referem-se, em primeiro lugar, à 
escolha do gênero mais adequado, além de outras relativas à constituição dos mundos 
discursivos, à organização seqüencial ou linear do conteúdo temático, à seleção de 
mecanismos de textualização e de mecanismos enunciativos. 
         O agente produtor vai escolher no intertexto o gênero que lhe parece adequado. O 
intertexto é constituído pelo conjunto de gêneros de textos elaborados por gerações 
anteriores e que podem ser utilizados numa situação específica, com eventuais 
transformações, e ao qual se vão acrescentando novos gêneros, à medida que surgem novas 
práticas sociais. Esse conjunto de gêneros constitui uma espécie de “reservatório de 
modelos textuais”, portadores de valores de uso determinados em uma certa formação 
social. A escolha do gênero é, pois, uma decisão estratégica, que envolve uma confrontação 
entre os valores atribuídos pelo agente produtor aos parâmetros da situação (mundos físico 
e sócio-subjetivo) e os usos atribuídos aos gêneros do intertexto. Por isso, a escolha do 
gênero deverá levar em conta os objetivos visados, o lugar social e papéis dos participantes. 
Além disso, o agente deverá adaptar o modelo do gênero a seus valores particulares, 
adotando um estilo próprio, ou mesmo contribuindo para a constante transformação dos 
modelos. 
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          Todo texto, por sua vez, é formado de seqüências, esquemas lingüísticos básicos que 
entram na constituição dos diversos gêneros e variam menos em função das circunstâncias 
sociais.  Cabe ao produtor escolher, dentre as seqüências disponíveis - descritiva, narrativa, 
injuntiva, explicativa, argumentativa, dialogal - a que lhe parecer mais adequada, tendo em 
vista os parâmetros da situação. 
          A recomendação dos PCNs é que se trabalhe com a maior variedade possível de 
gêneros textuais, em particular com aqueles a que os educandos se encontram expostos no 
seu dia-a-dia e os que necessitam dominar para ampliar sua competência de atuação social.      
        
 Coesão e coerência 
       Como vimos, segundo os PCNs, a textualidade consiste em um conjunto de relações 
que se estabelecem “a partir da coesão e da coerência” . 

Explico, em primeiro lugar, a razão das aspas. O que se vem postulando em termos de 
coesão (cf. Koch, 1989 a e b, 1990, 1997, entre outros) é exatamente o inverso: as marcas 
coesivas têm por função assinalar relações semânticas e/ou discursivas subjacentes 
(temporalidade, causalidade, condicionalidade, disjunção, contrajunção etc.), aumentando 
dessa forma a legibilidade do texto – toda vez que o gênero assim o exigir. A inexistência 
dessas marcas, porém, na maioria dos contextos, não impede a construção do sentido, como 
já foi amplamente demonstrado por lingüistas como Michel Charolles e, entre nós, por Luiz 
A. Marcuschi e por mim mesma (além de autores não filiados à Lingüística Textual, como 
Othon M. Garcia e Francisco da Silva Borba). Para Charolles (1983), por exemplo, não há 
texto incoerente em si, já que é sempre possível imaginar um contexto em que venha a 
fazer sentido. Por isso, considera a coerência um princípio de interpretabilidade do 
discurso. Desta forma, postula não serem as marcas coesivas indispensáveis para a 
construção da coerência. Adverte, porém, quanto à possibilidade de uma incoerência, ao 
menos local, quando ocorre o mau uso dessas marcas, que em geral são altamente 
especializadas para exprimir determinados tipos de relação, de modo que a legibilidade é 
menos prejudicada em sua ausência do que nos casos de emprego inadequado.  
       Além disso, o fenômeno da coesão é bem mais amplo: não se trata apenas do 
estabelecimento de relações entre enunciados ou partes de enunciados, mas de operar 
remissões e retomadas referenciais; de criar ou recategorizar objetos-de-discurso; de 
sumarizar/rotular, muitas vezes estabelecendo orientações argumentativas,  seqüências 
textuais; de introduzir recorrências produtoras de sentido (paralelismos, paráfrases, 
repetições, etc.); de presidir a seleções lexicais adequadas ao tema, ao estilo, ao gênero; e 
assim por diante. Portanto, não é a partir dos recursos coesivos presentes num texto que se 
estabelecem as relações; pelo contrário, esses recursos servem justamente para assinalar a 
sua existência. Há, no mínimo, no texto dos PCNs uma imprecisão redacional. 
        
        O que foi dito acima, contudo, não significa absolutamente diminuir a importância 
desses recursos. Pelo contrário, são eles que permitem sinalizar os dois grandes 
movimentos cognitivo-discursivos que presidem à construção da trama textual: retroação 
(retomada de elementos previamente introduzidos no texto)  e progressão (introdução de 
informação nova com ancoragem nos elementos previamente introduzidos) . É como ocorre 
na atividade de tricotar ou de tecer – daí a denominação de tessitura. 
       Ora, o estudo dos diversos tipos de recursos coesivos tem sido uma das tônicas das 
pesquisas realizadas pelos estudiosos da L.T.  Ela tem, portanto, muito a dizer sobre eles e a 
ela compete trazer os esclarecimentos necessários para os professores de língua materna, 
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muitas vezes ainda despreparados (embora, evidentemente, disso não lhes caiba a culpa) 
para fazer frente às novas exigências dos documentos oficiais. 

É ela ainda que pode dar respaldo aos professores no encaminhamento das atividades 
de análise lingüística, trabalho denominado no documento “Análise e Reflexão sobre a 
Língua”, “cujo objetivo principal é melhorar a compreensão e expressão dos alunos, em 
situações de comunicação tanto escrita como oral”. 
 
        Também quanto à coerência – ou principalmente aqui – as contribuições da 
Lingüística Textual são vitais , não só no que diz respeito à adequada compreensão do 
conceito, como para a avaliação em termos de leitura e produção textual.  
        Se é problemático dizer que as relações textuais se estabelecem a partir da coesão, 
muito mais problemático  - e mesmo inadequado – é dizer que elas se estabelecem a partir 
da coerência. Enunciá-lo desta forma significaria admitir que a coerência é uma 
propriedade ou qualidade do texto em si e que, portanto, preexiste às relações que nele se 
estabelecem e as predetermina, o que, absolutamente, não é o pensamento dos autores dos 
PCNs. 
      O sentido de um texto é, conforme evidenciamos, construído na interação texto-sujeitos 
(ou texto – co-enunciadores) e não algo que preexista a essa interação. Também a 
coerência deixa de ser vista como mera propriedade ou qualidade do texto, passando a 
dizer respeito ao modo como os elementos presentes na superfície textual, aliados a todos 
os elementos do contexto sociocognitivo mobilizados na interlocução, vêm a constituir, em 
virtude de uma construção dos interlocutores, uma configuração veiculadora de sentidos. 
        Isto é, o que se vem postulando, especialmente a partir da década de 80, é exatamente 
o contrário do que se poderia depreender do texto dos PCNs, em razão da forma como se 
encontra redigido: a coerência não está a priori no texto, mas é construída pelos co-
enunciadores na interação, na dependência da intervenção de uma complexa rede de 
fatores de ordem cognitivo-discursiva e socio-interacional. Esta concepção é hoje de 
consenso entre os pesquisadores que se dedicam ao estudo da leitura/produção de textos e 
da construção textual do sentido. 
    
       O desenvolvimento da competência textual – a questão da leitura e produção de 
textos 
                  Retomando os PCNs: “A leitura é um processo no qual o leitor realiza um 
trabalho ativo de construção do significado do texto, a partir dos seus objetivos, do 
conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a língua: 
características do gênero do portador, do sistema de escrita, etc. Não se trata 
simplesmente de ‘extrair informação da escrita’ decodificando-a letra por letra, palavra 
por palavra. Trata-se de uma atividade que implica, necessariamente, compreensão. 
Qualquer leitor experiente que conseguir analisar sua própria leitura, constatará que a 
decodificação é apenas um dos procedimentos que utiliza quando lê: a leitura fluente 
envolve uma série de outras estratégias como seleção, antecipação, inferência e 
verificação, sem as quais não é possível rapidez e proficiência. É o uso de procedimentos 
desse tipo que permite controlar o que vai sendo lido, tomar decisões diante de 
dificuldades de compreensão, arriscar-se diante do desconhecido, buscar no texto a  
comprovação das suposições feitas etc. 
      “Formar um leitor competente, supõe formar alguém que compreenda o que lê; que 
possa aprender a ler também o que não está escrito, identificando elementos implícitos; 
que estabeleça relações entre o texto que lê e outros textos já lidos; que saiba que vários 
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sentidos podem ser atribuídos a um texto; que consiga justificar e validar  sua leitura a 
partir da localização de elementos discursivos que permitam fazê-lo.” 
 
     E mais adiante: 
      “Uma prática constante de leitura na escola deve admitir ‘leituras’. Pois outra 
concepção que deve ser superada é o mito da interpretação única, fruto do pressuposto de 
que o significado está no texto. O significado, no entanto, constrói-se pelo esforço de 
interpretação do leitor, a partir não só do que está escrito, mas do conhecimento que traz 
para o texto. É necessário que o professor tente compreender o que há por trás dos 
diferentes sentidos atribuídos pelos alunos aos textos; às vezes é porque o autor 
intencionalmente ‘jogou com as palavras’ para provocar interpretações múltiplas; às vezes 
é porque o texto difícil ou confuso; às vezes é porque o leitor tem pouco conhecimento 
sobre o assunto tratado e, a despeito do seu esforço, compreende mal. Há textos nos quais 
as diferentes interpretações fazem sentido e são necessárias: é o caso dos bons textos 
literários. Há outros que não: textos instrucionais, enunciados de atividades e problema 
matemáticos, por exemplo, só cumprem sua função se houver compreensão do que deve ser 
feito”. 
 
          Mais uma vez, fica bem claro que são os ensinamentos da Lingüística Textual que 
respaldam as postulações dos PCNs: questões como a da implicitude  (já que não existem 
textos totalmente explícitos, e que, como mostram Nystrand & Wiemelt (1991), proceder 
ao balanceamento do que necessita ser explicitado e do que pode ficar implícito constitui o 
grande segredo do escritor competente); dos tipos de implícito e das formas de sua 
recuperação, nessa eterna “caça ao sentido” que é inerente à espécie humana (Dascal, 
1992), isto é, da necessidade de ler “o que não está escrito”, mas que é indispensável para a 
construção do sentido; dos tipos de inferências e de como se processam estrategicamente; 
de outras estratégias, como seleção, antecipação, verificação, nessa atividade de solução de 
problemas que é o processamento textual; da necessidade de mobilização de conhecimentos 
que constituem a memória enciclopédica (enciclopédia, arquivo, biblioteca) e dos tipos de 
conhecimentos a serem mobilizados em função da situação, inclusive aqueles referentes aos 
gêneros textuais; da intertextualidade, condição mesma de existência dos textos; da 
necessidade de se admitir de uma multiplicidade de leituras (desde que permitidas pela 
forma como o texto se encontra lingüisticamente construído), “já que o mito da 
interpretação única é fruto do pressuposto de que o significado está no texto” vêm fazendo 
parte da agenda da Lingüística Textual há mais de duas décadas. Tais postulações dos 
PCNs evidenciam também de forma inambígua, a verdadeira posição dos autores dos PCNs 
quanto à coerência e à construção textual dos sentidos. 
 
       Quanto ao que diz respeito à prática de produção de textos, podem-se destacar as 
seguintes afirmações: 
       “O trabalho com produção de textos tem como finalidade formar escritores 
competentes capazes de produzir textos coerentes, coesos  e eficazes. (Note-se que o 
documento continua falando em “textos coerentes”. Caberia também questionar: que são 
textos eficazes?) 
        “Um escritor competente é alguém que sabe reconhecer diferentes tipos de texto e 
escolher o apropriado a seus objetivos num determinado momento(...) (O texto ora fala em 
gêneros, ora em tipos: seria importante deixar clara a distinção). 
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         “Um escritor competente é, também, capaz de olhar para o próprio texto como um 
objeto e verificar se está confuso, ambíguo, redundante, obscuro ou incompleto. Ou seja: é 
capaz de revisá-lo e reescrevê-lo até considerá-lo satisfatório para o momento. É, ainda, 
um leitor competente, capaz de recorrer, com sucesso, a outros textos quando precisa 
utilizar fontes escritas para a sua própria produção.” (A intertextualidade constitui um dos 
conceitos-chave da L.T.)   
        Todas estas postulações já encaminham o item seguinte do documento, que é 
justamente o que diz respeito às atividades de análise e reflexão sobre a língua, quer de 
ordem epilingüística, quer de ordem metalingüística.  Por exemplo, defende-se que, no que 
diz respeito à leitura, tal trabalho é importante por possiblitar a discussão sobre os 
diferentes sentidos atribuídos aos textos e sobre os elementos discursivos que validam ou 
não essas atribuições, propiciando, também, a construção de um repertório de recursos 
lingüísticos a ser utilizado quando da produção textual. 
 
Para encerrar esta reflexão 
        Por tudo o que aqui  foi exposto, é fácil verificar não só a possibilidade, mas a 
necessidade de um estreito intercâmbio entre a Lingüística Textual e o ensino de língua 
materna, no sentido de explicitar os princípios e estratégias que devem orientar o trabalho 
com o texto nas aulas de língua materna, para que os PCNs possam ser postos em prática 
com os resultados esperados.  
       Importante, contudo, é salientar que esse intercâmbio precisa ser de mão dupla: não é 
somente a Lingüística do Texto que deve embasar e alimentar teoricamente as práticas da 
sala de aula. São estas também que deverão trazer àquela o retorno necessário para a 
avaliação/validação de suas propostas e para a sua reformulação nos casos em que elas não 
se mostrarem operacionais e/ou produtivas.   
        Assim sendo, se ocorrer que, ao serem postos em prática os preceitos e as sugestões da 
Lingüística Textual no que se refere à leitura/produção de textos e à prática da análise e 
reflexão sobre a língua em sala de aula, os resultados não forem exatamente os esperados, 
esse retorno será decisivo para permitir-lhe refletir sobre os procedimentos em pauta, em 
busca de novas proposições teórico-metodológicas  capazes de levar à produção dos efeitos 
desejados. 
       Desta forma, não pode deixar de haver, na minha opinião, um  íntimo intercâmbio entre 
a Lingüística Textual e aqueles que se dedicam ao ensino de língua materna e/ou à 
elaboração de propostas ou parâmetros que visem ao seu aperfeiçoamento, em consonância 
com o postulado no texto dos PCNs de Língua Portuguesa. 
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POESIA PARA JOVENS LEITORES 
 

José Elder Pinheiro Alves 
Universidade Federal de Campina Grande 

 
 Resumo: Nosso objetivo é apontar perspectivas de abordagem do poema para 
leitores jovens, sobretudo no âmbito da sala de aula. Chamamos a atenção para o 
risco que corremos de trabalhar com obras que não apresentam qualidade 
estética que garantam uma formação sensível do jovem leitor. O caminho que 
nos parece mais promissor, embora mais difícil, devido à pouca prática de leitura 
de poemas dos professores, é o da busca, na obra de nossos grandes poetas, de 
poemas que respondam ao horizonte de expectativa do leitor jovem.  

Palavras-chave: poesia – jovem leitor – escola. 

Abstract: Our aim in this paper is to point out perspectives of approaching the 
poem to young readers, above all in the classroom. We focus on the teacher’s 
problem of dealing with some works that do not have aesthetic quality because 
they do not warrant a sensitive formation of the young readers. The way that 
seems better, although more difficult, because of the little practice of teachers in 
reading poems, is to search, in the work of our greatest poets, poems that are 
related to the expectancy of the young readers.  

Keywords: poetry, young reader and school.  

 
Antes de escrever esta comunicação percorri estantes de bibliotecas, livrarias, 

revistas especializadas e anais de congressos em busca de reflexões, sugestões e 
registros de experiências acerca do trabalho com o poema em sala de aula. Não 
encontrei praticamente nada. Repito: quase nada sobre poesia em sala de aula. 
Reflexões sobre leitura literária há muitas e boas. Mas elas quase sempre lançam  mão 
de exemplos de autores de obra em prosa. A poesia muitas vezes nem sequer é 
trabalhada. Nossa grande escritora Ana Maria Machado (2001:149)), em artigo sobre 
“O desafio dos jovens leitores”, nos lembra que “criança aprende pelo exemplo. Se vê 
gente comendo de talheres, amarrando sapatos, vendo televisão, torcendo por um time, 
vai ter vontade de imitar. Se nunca vê ninguém à volta com livro na mão, nem vai 
desconfiar que isso possa ser coisa que se faça fora da escola”. Creio que ela tem razão, 
mas creio também que há bem mais para se pensar nesta questão. Se a criança e o jovem 
pouco vê seus professores, pais e amigos lendo, muito menos ainda lendo livros de 
poemas e se quase não ouve alguém lendo poemas em voz alta – nem na escola, nem em 
casa, nem no teatro, como esperar que eles tenham um gosto literário minimamente 
desenvolvido? Um pequeno exemplo: em recente pesquisa sobre os livros indicados 
para leitura em doze escolas particulares de Campina Grande, não havia sequer uma 
indicação de livros de poemas.1 Este é um fato e contra os fatos não há muito o que 
argumentar. 
Mas se contra os fatos não há argumentos, há, porém, possibilidade de intervir nesta 
realidade; há, sobretudo, possibilidade de resistir e tentar minar a realidade. Para nos 
dispormos a enfrentar realidade com propostas efetivas é preciso acreditar que a poesia 
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é essencial à vida. Que o acesso a ela é um direito de toda criança e todo jovem. Se a 
criança ou o jovem vai depois se tornar um leitor de poesia não temos como afirmar, 
mas temos o dever de lavá-lo a ter contato com uma poesia em que esteja representado 
seus desejos, suas dúvidas, seus medos, suas alegrias, enfim, sua experiência de vida. 
Mas também proporcionar-lhe leituras desafiadoras que possam questionar posições, 
preconceitos e a colaborar para que se tornem mais exigente. Nem sempre é bom 
respeitar o gosto, uma vez que sabemos que o nosso gosto e o de nossos alunos estão  
impregnados das facilitações que a sociedade  de consumo nos impinge a todo instante. 
É preciso também estar atento ao modo como se deverá o encontro do jovem leitor com 
o poema.. O conhecimento das expectativas  do leitor e de textos que estão em sintonia 
com essas expectativas não são suficientes. É indispensável pensar metodologias de 
abordagem tendo em vista cada sala, cada situação nova. E o professor que deverá ser o 
mediador desta experiência com a poesia precisa estar convencido de que o acesso à 
poesia é um direito e, como afirma Quintana, uma “Emergência”, por que:  

Quem faz um poemas abre uma janela. 
Respira, tu que estás numa cela 
abafada, 
esse ar que entra por ela. 
Por isso é que os poemas têm ritmo 
- para que possas, enfim, profundamente respirar. 

 Quem faz um poema salva um afogado. 

Poderíamos parafrasear o poeta, dizendo: “Quem lê um poema para seus alunos, 
para seu(s) filho(s), para seus amigo(s), abre uma janela.” Às vezes, realmente, um 
poema pode salvar um afogado. Mas as experiências com o poema e com a leitura 
literária em geral nem sempre se mede, elas habitam um espaço difícil de mensurar. Não 
se trata de fazer nem teoricismo tipo diferenciar linguagem literária  da não literária ou 
reconhecer a função poética  ou metalingüística da linguagem. Trata-se de possibilitar 
um encontro mais íntimo com a poesia. Mas para não sermos rotulados de pouco 
objetivo, ouçamos mais um poema, ainda de Mario Quintana. Chama-se  

Bilhete 

Se tu me amas, ama-me baixinho 
Não o grites de cima dos telhados 
Deixa em paz os passarinhos 
Deixa em paz a mim! 
Se me queres,  
enfim, 
tem de ser bem devagarinho, Amada, 
que a vida é breve, e o amor mais breve ainda.... 

Há cerca de vinte anos venho lendo esse poema para adolescentes, professores 
do ensino fundamental e médio e estudantes de Letras. A sensação que tenho é a de que 
poucas pessoas ficam indiferentes diante dele. Sua filiação ao topos do carpe diem se dá 
de modo peculiar; a perspectiva de um amor que recusa a estandardização – como não 
lembrar dos famosos carros de som com mensagem de amor, fogos, para que o bairro 
todo fique sabendo. Nada de pressa, nada de estandarte. A leitura oral – e esta é uma 
questão metodológica fundamental – pode ajudar na aproximação do poema. Ele deve 
ser lido com suavidade, sem arroubos.  Quem não desejaria ouvir isto sussurrado ao seu 
ouvido. Textos assim tendem a calar fundo na alma dos leitores e de um modo pouco 
mensurável, formar um gosto mais refinado e a levar o jovem a entender por que a 
poesia é essencial. 
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Mas vamos adiante,  a outro poema de Quintana. Agora vamos ouvir 
“Indivisíveis”:  

O meu primeiro amor sentávamos numa pedra 
Que havia num terreno baldio entre as nossas casas. 
Falávamos de coisas bobas, 
Isto é, que a gente grande achava bobas 
Como qualquer troca de confidências entre crianças de cinco anos. 
Crianças... 
Parecia que entre um e outro enm havia ainda separação de sexos 
A não ser o azul imenso dos olhos dela, 
Olhos que eu não encontrava em ninguém mais, 
Nem no cachorro e no gato da casa, 
Que apenas tinham a mesma fidelidade sem compromisso 
E a mesma animal – ou celestial – inocência, 
Porque o azul dos olhos dela tornava mais azul o céu: 
Não, não importava as coisas bobas que disséssemos . 
Éramos um desejo de estar perto, tão perto 
Que não havia ali duas encantada criaturas 
Mas um único amor sentado sobre uma tosca pedra, 
Enquanto a gente grande passava, caçoava, ria-se, não sabia 
Que eles levariam procurando uma coisa assim por toda a sua vida... 

Não vou comentá-lo. Queria apenas registrar que este é um dos poemas que 
gosto de ler em sala de aula. Ler em voz alta, pedir que cada um repita um ou mais 
versos de que mais gostou. Ler novamente todo o poema para que as imagens, o ritmo 
cale dentro de cada leitor/ ouvinte. Mas também discuti-lo, dependendo do tempo, do 
objetivo que se tem e da turma com que se está trabalhando. O que seria essa 
“fidelidade sem compromisso”? Por que “a gente grande (...) caçoava, ria-se”? Enfim, 
que valor é este que está representado no poema e por que  esse título “indivisíveis”? E 
o que dizer dessa comunhão mítica entre a criança seus bichos de estimação e seu 
primeiro amor? Aqui também poderíamos pensar numa das funções da poesia que é a de 
eternizar momentos singulares de nossa experiência. 

Quero partir destes três poemas de um mesmo poeta para fazer uma afirmação 
mais ampla: não há propriamente uma poesia para jovens. E dos livros que têm sugerido 
procurando ocupar este espaço, poucos conseguem se sustentar do ponto de vista 
estético. Tendem ao lugar comum, à facilitação de linguagem, e, sobretudo, à 
padronização de certos modelos e atitudes tidos como típicos do jovem. O que quero 
dizer é que se não há livros de poemas para jovens em quantidade e qualidade, por 
exemplo, comparável à poesia para criança, é possível buscar nas obras de nossos 
grandes poetas um bom número de poemas para serem lidos em sala de aula. Hoje com 
a facilidade dos recursos de duplicação, é possível em duas páginas reproduzir quatro ou 
cinco poemas para nossos alunos. E se algum deles se encontrarem com o poeta, com 
certeza irão à procura das obras integralmente.2 

Felizmente esse trabalho vem sendo feito. Sobre a poesia de Manuel Bandeira, 
temos Berimbal e outros poemas. Mas há ausências marcantes. Também de Carlos 
Drummond de Andrade organizou-se uma antologia para jovens leitores: trata-se de A 
palavra mágica: poesia. Mesmo que de todos os nossos grandes poetas tivéssemos 
excelentes seleções  para jovens leitores, isso não nos tiraria a obrigação de visitar as 
obras completas e, sobretudo, de levar aquele poema que mais nos agrada. Como há 
muitos anos lembrou a professora Maria Antonieta Antunes Cunha, o gosto  pessoal do 
professor não pode ser desprezado, mais que isto, ele pode ser o diferencial no trabalho 
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com o poema. Não podemos nem devemos nos subordinarmos ao gosto dos 
organizadores de antologias e muito menos ao dos autores de livros didáticos. 

É bom, também, estar atento aos poetas mais recentes – vivos ou mortos. Por 
exemplo, na poesia de Adélia Prado, de Paulo Leminski , de José Paulo Paes, entre 
tantos outros, encontramos qualidade estética  e diversidade temática e de visão de 
mundo. Quanto aos temas, aqui tudo vale a pena. Não há por que privilegiar o amor, a 
paixão, os desejos quando se trata de poemas para jovens. Este privilégio  é o que mais 
cansa  nalguns livros  de poemas  para jovens. O amor, a paixão  nos encantam em 
qualquer fase da vida. Mas há outros interesses como  os temas sociais, políticos, 
religiosos, esportistas, a condição da mulher entre outros. E já que citei alguns poetas, 
vamos mostrar alguns exemplos  de cada um deles. 

 Leminski (1993) tem momentos líricos surpreendentes, sempre marcados por 
forte tensão  - nada parece pacificado, como nestes versos:  

o amor, esse sufoco 
agora há pouco era muito 
agora, apenas um sopro 

ah, troço de louco, 
corações trocando rosas, 

e socos 

José Paulo Paes (1992) nos deixou poemas cheios de ironia e de 
questionamentos dos valores do mundo moderno. Sua poesia infantil já é bastante 
conhecida, mas há na sua obra poética em geral inúmeros poemas que temos lido com 
jovens e que têm se revelado de grande valor. Veja-se este grande poema que ele intitula  

 
o Shopping Center 

Pelos teus círculos 
 vagamos sem rumo 
nós almas penadas 

 
        do mundo do consumo. 

 
De elevador ao céu 

       pela escada ao inferno: 
     os extremos se tocam 

no castigo eterno. 

 
       Cada loja é um novo 
       prego em nossa cruz. 

              Por mais que compremos 
       estamos sempre nus 

 
             nós que por teus círculos 

        vagamos sem perdão 
           à espera (até quando?) 
            da Grande Liquidação. 

 
 
Agora Adélia (1991), talvez a poesia mais peculiar que nos surgiu no final deste 

século XX e que permanece como uma ilustre desconhecida entre os nossos professores, 
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a não ser por um ou outro poema que começa a aparecer nos livros didáticos. Toda uma 
perspicácia feminina que parece não ter idade ela nos entrega neste poema: 

    Fatal 

  Os moços tão bonitos me doem, 
  impertinentes como limões novos.   
  Eu pareço uma atriz em decadência, 
  mas, como sei disso, o que sou 
  é uma mulher com um radar poderoso. 
  Por isso, quando eles não me vêem 

 como se me dissessem: acomoda-te no teu galho, 
 eu penso: bonitos como potros. Não me servem. 
 Vou esperar que ganhem indecisão. E espero. 
 Quando cuidam que não, 
 estão todos no meu bolso.   

Três poemas, três momentos para discutirmos  como nossos alunos questões  
sérias, das quais ninguém vai querer negar seu ponto de vista. Em Leminski a 
constatação  de que o amor também muda, de que o amor é contraditório – “coração 
trocando rosas / e socos”. Mas é preciso destacar que há um ritmo que nos encanta, há 
uma forma  que ordena  a expressão da experiência. O professor poderia convocar 
inúmeros poemas que retomam a temática do amor para observar como cada autor 
organiza sua experiência, as peculiaridades de visão de mundo.  Sonetos Camões, 
algumas liras de Gonzaga, inúmeros poemas de Vinícius de Moraes, alguns de Adélia 
Prado poderiam formar uma seleta para ser detidamente apreciada em sala de aula.  José 
Paulo Paes nos envolve  no círculo vicioso do consumo e como que, com suas imagens, 
nos põe a nus, pois certamente muitas vezes  “vagamos sem rumo”,  como “almas 
penadas no mundo do consumo”.  Quantas boas discussões presenciamos a partir deste 
poema. Também aqui outros poemas poderiam ser convocados para estimular uma 
discussão. Por exemplo, “Eu, etiqueta”, de Carlos Drummond de Andrade, poema longo 
marcado por cortante ironia. E Adélia? Há uma sabedoria feminina de que muitas vezes, 
nós, homens, sequer suspeitamos. Esse também  um bom tema para debater. É preciso 
que se diga que muito pouca poesia feita por mulheres chega à escola, com exceção, 
talvez, de Cecília Meireles. Para não ficarmos apenas numa apreciação temática, é bom 
observar que os três poemas  têm ritmos diferentes, formas peculiares e isto deve ser  
comentado. Mas não com uma teoria pré-fabricada. Não, o texto é que deve suscitar o 
comentário. Noutras palavras, informações sobre teoria do verso, sonoridade, imagens 
devem ser mostradas em ação, isto é, deve-se chamar a atenção para o efeito estético 
que este ou aquele recurso tem no poema que se está estudando. 

O que nos guia ao longo destas reflexões é uma visão de que  “O objetivo que 
permanece fundamental  na poesia é o de nos colocar num estado segundo, ou, mais 
precisamente, fazer com que esse estado segundo converta-se num estado primeiro.” 
(Morin, 1998: 43) Acreditamos, portanto, na possibilidade de  “reintroduzir a poesia na 
vida” (Morin), sobretudo chamando a atenção para o que Oswald falou no início do 
século: a poesia está nos fatos. Trata-se de buscar uma prática que se define por oferecer 
textos que possibilitem uma convivência mais sensível com o outro, consigo mesmo, 
com os fatos do cotidiano, com a vida, enfim. Certamente este é um percurso de 
resistência. Resistência que deve começar dentro dos próprios curso de letras onde 
sempre estão nos cobrando aplicação de teorias, objetividade, produtividade. Em vinte 
anos de convivência com jovens, posso afirmar que é possível um trabalho 
sensibilizador através da poesia. Pode ser exigente, mas é sobremaneira prazeroso. 
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Neste percurso uma questão é fundamental: não ensinamos poesia e não é um saber 
técnico-instrumental que define o trabalho, é antes uma convivência que se partilha. 
Diria mesmo, uma alegria que nasce da convivência com os jovens e com a poesia. 
Acredito que os poetas nos ensinam sentir melhor o mundo, a dar atenção às coisas que 
não têm importância nenhuma (Quintana nos lembra isto em vários poemas, sobretudo 
em “Ah, sim, a velha poesia”) e mesmo a descobrir naquilo que damos valor algo 
inesperado. Vejamos num poema de Gullar (1991), para encerrar a conversa, chamado  

                       Sorriso 
 Quando 
 com minhas mãos de labareda 
 te acendo e em rosa 
         embaixo 
         te espetalas 
 quando 
            com meu facho aceso e cego 
 penetro a noite de tua flor que exala 
 urina 
 e mel 
         que busco eu com toda essa assassina 
 fúria de macho? 
    Que busco eu 
              em fogo  

 aqui embaixo? 
 Senão colher com a repentina 
 mão do delírio 
 uma outra flor: a do sorriso 
 que no alto o teu rosto ilumina?  

A experiência representada ou o instante colhido pelo poeta e a nós ofertado 
como palavra-símbolo, revela a alegria da gratuidade e nos dá a certeza de que a poesia 
é uma forma sublime de resistência à padronização dos costumes, dos afetos, dos 
sentimentos. E, portanto, privar o jovem leitor de uma possível encontro com ela é 
privá-lo do direito à uma experiência humana singular. 
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Resumo: Neste artigo, buscamos demonstrar que a composição tipológica dos textos, 
nas situações de interação comunicativa, é uma atividade de formulação textual que 
tem grande importância porque sobredetermina outras atividades de formulação 
textual tais como: a ) a seleção e organização de informações, inclusive sua 
distribuição por categorias ou partes da superestrutura; b) a constituição da 
superestrutura do texto; c) a composição da seqüência lingüística. 
Palavras-chave:  Texto, Tipos de texto, Formulação textual. 
 
Abstract: In this paper, we intend to demonstrate that the typological composition of the 
texts, in the communicative situations of interaction, is an activity of textual formulation 
and that it is very important, because it commands other activities of textual 
formulation, such as: a) the selection and organization of information, including their 
distribution inside “categories” or “parts” of the textual structure called 
“superstructure”; b) the constitution of the textual superstructure; c) the composition of 
the linguistic sequency. 
Key words: Text, Types of texts, Textual formulation. 

 
 Entendemos como atividade de formulação textual todo e qualquer fato 
envolvido na constituição / construção de um texto, de uma seqüência lingüística que 
funcione como texto ao fazer sentido para dois interlocutores, apresentando o que se 
convencionou chamar em Lingüística Textual de coerência. Assim são atividades de 
formulação textual: a) a escolha de informações1 (idéias, conceitos, sentimentos, 
episódios, entidades, características de entidades, etc) que aparecerão no texto. Essa 
escolha vai ser afetada por objetivos e intenções do produtor e/ou receptor do texto, o 
conhecimento que se julga que o interlocutor tem, etc; b) a organização que se dá a estas 
informações e que é afetada por fatores diversos e basicamente por questões cognitivas 
e argumentativas; c) a escolha e construção da forma lingüística que servirá de veículo 
para tais informações e às estratégias argumentativas que as acompanham. Aqui entram 
naturalmente os elementos de todos os planos (lexical, frasal e textual) e níveis 
(fonológico, morfológico, sintático, semântico, pragmático) da língua. Evidentemente 
há atividades de formulação textual tanto do lado do produtor do texto quanto do 
receptor/compreendedor do mesmo texto.  
 Como já se disse o dizer é tipificante2, ou seja, o processo de interação 
comunicativa, por ocorrer sempre dentro de um tipo de situação de interação, se dá 
sempre de um determinado modo ou maneira que varia de acordo com o tipo de 
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situação de interação comunicativa. Cada modo de interlocução, de interação 
comunicativa instaura um processo típico, um funcionamento discursivo distinto que se 
conforma em um tipo de texto, para efetivar a comunicação, que como se sabe só 
acontece por meio de textos (Cf. Travaglia-1991). 
 Dessa forma o texto que se formula para comunicar é sempre de um tipo, ou 
seja, o dizer (oral ou escrito) não se faz fora de um “elemento tipológico (tipo e/ou 
gênero e/ou subtipo, conforme Travaglia-2001)” o qual determina ou sobredetermina 
uma série de elementos na formulação do texto enquanto tal. Assim pode-se dizer que 
ao compor um “elemento tipológico” na formulação do texto, essa composição é uma 
atividade de formulação do texto que faz com que tenhamos de atender a vários 
aspectos para constituir / formular tal texto, uma vez que cada elemento tipológico tem 
características de estrutura e composição que lhe são próprias e distintas das de outros 
elementos tipológicos em alguma medida, e que se apresentam numa correlação entre 
propriedades e marcas (Cf. Orlandi-1987:235 e Travaglia-1991: capítulo 2) e que têm 
de ser consideradas, caso contrário o propósito e a atividade comunicativos entrarão em 
falência ou apresentarão perturbações.  
 Esquematicamente podemos dizer que o “elemento tipológico” sobredetermina 
ou determina, basicamente, os seguintes aspectos na formulação de um texto: 
 

1- a seleção de informações de uma dada natureza para constituir o texto e sua 
distribuição por “partes” ou “categorias” de superestrutura do tipo de texto em 
uso (Cf. Travaglia 1999); 

2- a constituição / formulação de uma estrutura esquemática básica a que a 
Lingüística Textual chama de “superestrutura” e que é própria do tipo de texto 
que se está produzindo;  

3- elementos composicionais de formulação da seqüência lingüística, advindos da 
correlação entre marcas e propriedades próprias do elemento tipológico em 
formulação e que configuram as características de superfície lingüística de cada 
tipo de texto. 
 
A especificação e o detalhamento destes três elementos básicos da composição 

tipológica como atividade de formulação textual dependentes de questões tipológicas é 
extremamente longo e objeto para muitos projetos de pesquisa. Todavia, para deixar 
claro o que queremos dizer, vamos buscar exemplificar com alguns fatos da língua e da 
constituição de tipos de textos que já pudemos observar em nossas pesquisas.  

 
Em primeiro lugar, quanto à seleção de informações de uma dada natureza 

vamos retomar aqui o que dissemos em Travaglia (1999), ressaltando que o fato de um 
determinado modo de interação levar a um elemento tipológico A ou B implica a 
seleção de um certo tipo de informação distinto em cada caso. O tipo de informação 
selecionado depende da perspectiva em que o enunciador / locutor (produtor do texto) 
se coloca. Vejamos, de acordo com Travaglia (1991:49-57) as perspectivas em que 
podem se colocar os formuladores de textos para quatro tipos de textos, que temos 
considerado fundamentais na composição / formulação de textos, e a natureza das 
informações que devem aparecer na formulação de cada um: 

  
a- na descrição, o produtor do texto se coloca na perspectiva do espaço em seu 

conhecer o que o leva a querer caracterizar, dizer como é, escolhendo pois 
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informações apropriadas a este fim: localização, características e elementos 
constitutivos do objeto da descrição; 

b- na narração, o produtor se coloca na perspectiva do fazer ou acontecer inserido 
no tempo. O que quer é contar o que aconteceu, dizer os fatos, os 
acontecimentos. Portanto o tipo de informação necessária é outro: os fatos ou 
acontecimentos, constituindo episódios, ordenados no tempo do mundo real; 

c- na dissertação, o produtor se põe na perspectiva do conhecer, abstraindo do 
tempo e do espaço. Neste caso busca o refletir, o explicar, o avaliar,  o 
conceituar, o expor idéias para dar a conhecer, para fazer saber, associando-se à 
análise e à síntese de representações. Assim sendo, o que importa como 
informação são as entidades, as proposições sobre elas e as relações entre estas 
proposições sobretudo as de condicionalidade,  causa/conseqüência, de oposição 
(ou contrajunção), as de adição (ou conjunção), de disjunção, de especificação / 
ampliação / exemplificação, comprovação, etc. 

d- na injunção, o produtor fica na perspectiva do fazer posterior ao tempo ou 
momento da enunciação. O objetivo é incitar à realização de uma situação (ação, 
fato, fenômeno, estado, evento, etc.), requerendo-a ou desejando-a, ensinando ou 
não como realizá-la. Neste caso a informação é sempre algo a ser feito e/ou 
como ser feito. 

 

Os quatro “elementos tipológicos” apresentados acima são, pela proposta de 
Travaglia (2001), “tipos”. Como um tipo pode apresentar subtipos e gêneros, também 
estes podem ter influência na natureza das  informações escolhidas para formular o 
texto. Assim, se tivermos uma narração do subtipo “história”3, os episódios precisam ser 
ordenáveis no tempo do mundo real, caminhando em seu conjunto para um determinado 
fim ou episódio desfecho que encerra a série; todavia, se tivermos uma narração do 
subtipo “não história”, os episódios não precisam ser encadeáveis no tempo em direção 
a um fim, mas devem, por exemplo, poder, em seu conjunto, ser vistos como 
constituindo um grande episódio. Isto é o que acontece por exemplo no gênero “ata” 
que é do subtipo “não-história” do tipo “narração”. Dentro do tipo narração, gêneros 
como ata, reportagem, biografia, casos, autos jurídicos exigem informações que sejam 
verdadeiras ou presumivelmente verdadeiras no mundo real (tem-se o que muitos 
classificam como textos factuais); enquanto outros gêneros como romance, piadas, 
contos, novelas (de TV ou não), fábula podem ser formulados com informações 
verossímeis ou não, mas que não precisam ser verdadeiras no mundo real (daí os textos 
que são classificados como ficcionais). 

 
Em segundo lugar, quanto à constituição / formulação de uma estrutura 

esquemática ou “superestrutura”4, o que se observa é que dentro de uma cultura 
determinada o texto de dado tipo só funciona se for formulado de modo a reproduzir 
este esquema básico. Sabe-se que a superestrutura é constituída por “partes” ou 
“categorias” que podem ser obrigatórias ou facultativas, recursivas ou não. Assim, por 
exemplo, os textos do tipo narrativo do subtipo história encaixam-se todos na 
superestrutura geral, proposta por Travaglia (1991) e apresentada no esquema 1. 

 
Dessas categorias as únicas obrigatórias são a “complicação” e a “resolução”. 

Assim, é possível fazer um texto narrativo história com apenas duas orações como em 
(1), mas um texto como o de (2) que ficou apenas na orientação,  estará indevidamente 
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formulado e não funcionará adequadamente na comunicação. O mesmo vale para as 
superestruturas dos demais elementos tipológicos e, dessa forma, constituir a 
superestrutura é uma atividade de formulação textual fundamental. 

 
(1) O meu filho adoeceu com cinco anos e morreu em um mês. 
(2) Era uma vez um homem que virava lobisomem. De noite, à meia noite ele ia 

para o chiqueiro e lá virava lobisomem. (Texto produzido por aluno de 
ensino fundamental, 2a série)  

Esquema 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema 1  
 

  Narrativa 
 
 
 
 
 

       Introdução             Orientação                                          Trama                                   Comentários             Epílogo 
          

 
 
 
Anún-        Resu-    Cenário/   + Orien-      Complicação      Resolução      Resultado  Avali-  Expec-    Expli-  Fecho        
 cio              mo    Contexto/     tação                 ação    tativa     cação    ou co-    
                      Situação              da ou  

                 Moral 
 
 

 
       Episó-      Clímax         Conseqüências 
        dios 
 
 
 
 
   Orien- Acon-            Episó- Estados    Eventos/      Reações  
   tação       teci-               sódio                                  Atos/           verbais 
    mentos     Aconte- 
         cimentos 
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Alguns tipos, gêneros ou subtipos incluem outros aspectos nesta superestrutura. 
Assim alguns elementos tipológicos narrativos história, incluem personagens típicos ou 
prototípicos. É o caso dos contos de fadas (reis e rainhas, princípes e princesas, fadas, 
bruxas, objetos e animais mágicos ou fantásticos) e das piadas (o português e a loira 
burros, o judeu e o árabe avarentos, o papagaio e o mineiro espertos, o genro e sogra, 
etc.)  
 Ainda é preciso considerar que determinadas categorias da superestrutura são 
formuladas por determinados elementos tipológicos específicos e portanto atenderão as 
determinações deste fator tipológico em sua formulação, apesar de o texto como um 
todo se definir pela dominância como de um tipo, gênero ou subtipo que não coincide 
com aquele da parte ou categoria da superestrutura. Assim na superestrutura da narração 
história temos o seguinte: a) a orientação e o resultado (estado) são descritivos; b) o 
anúncio, o resumo, a complicação, a resolução, o resultado (eventos, atos, 
acontecimentos, algumas reações verbais) e o epílogo ou conclusão (fecho) são 
narrativos e os comentários (expectativas) geralmente são narrativos preditivos5 ; c) os 
resultados (as reações verbais em sua maioria), os comentários (avaliação e explicação) 
e o epílogo ou conclusão (coda e moral) são dissertativos6. A não observação destes 
aspectos na formulação textual gera textos com problemas. 
 
 Em terceiro lugar, quanto aos elementos composicionais de formulação da 
seqüência lingüística, advindos da correlação entre marcas e propriedades próprias do 
elemento tipológico em formulação e que configuram as características de superfície 
lingüística de cada tipo de texto, o que se observa é que não há propriamente marcas 
que sejam exclusivas de determinado elemento tipológico. Assim, Travaglia (1991) 
observa, por exemplo, que o presente do indicativo, comumente apresentado como uma 
forma característica e caracterizadora da dissertação, na verdade aparece também na 
formulação de descrições, narrações e injunções e o pretérito perfeito do indicativo que 
é apresentado comumente como característico da narração aparece também em 
dissertações e descrições (neste caso quando há intercâmbio de tipos de textos)7. 
Travaglia (1991) também demonstra que afirmações como as de que a descrição se faz 
sempre com o presente do indicativo ou o pretérito imperfeito do indicativo se baseiam 
apenas no que é mais freqüente, mas tem-se também descrições com o futuro do 
presente e com o pretérito imperfeito do indicativo. Todavia Travaglia (1991) evidencia 
que, na formulação dos diferentes tipos textuais, há fatos bastante pertinentes quanto ao 
uso de elementos lingüísticos dos quais damos alguns exemplos a seguir e o leitor 
poderá encontrar correlações desse tipo em diversos trabalhos sobre tipologia textual. 
 Quando Weinrich (1968) propôs que, de acordo com a atitude comunicativa, 
poder-se-ia ter os textos do mundo narrado e do mundo comentado, e que os dois tipos 
se distinguiam pelo grupo de formas verbais que apareciam em cada um, o que se estava 
colocando é que a formulação lingüística desses tipos de textos só pode ser feita, usando 
determinadas  formas verbais. O uso de forma verbal de textos do mundo narrado em 
textos do mundo comentado e vice-versa, constituem, segundo Weinrich, “metáfora 
temporal”, ou seja, quando isto é feito gera-se efeitos de sentido particulares. Para o 
Português os dois grupos de verbos seriam, segundo Koch (1984), os seguintes: a) 
textos do mundo narrado: pretéritos imperfeito, perfeito e mais que perfeito (simples e 
composto) do indicativo, futuro do pretérito (simples e composto) ; b) textos do mundo 
comentado: presente do indicativo, pretérito perfeito composto, pretérito perfeito 
simples (retrospectiva), futuro do presente simples e composto. Como se sabe, Weinrich 
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ainda agrupa as formas verbais de cada tipo de texto segundo uma perspectiva 
comunicativa (grau zero, prospecção, retrospecção) e relevo (primeiro e segundo 
planos).  
 Travaglia (1991), estudando o funcionamento textual-discursivo do verbo no 
Português do Brasil, observou que o uso dos tipos de verbos e situações por eles 
indicadas, das formas e categorias verbais é altamente regulado pelos quatro tipos de 
textos que utilizou em sua análise, havendo uma correlação clara entre propriedades e 
marcas lingüísticas na formulação de cada tipo de texto. Alguns fatos são apresentados a 
seguir, em forma resumida e bastante simplificada:  
 

 
1) Textos descritivos 

 
a) contrariamente ao que se tem proposto a descrição se faz sobretudo com verbos 

dinâmicos8. Os estáticos aparecem muito na descrição estática, mas eles não são 
a maioria;  

b) os únicos verbos gramaticais que aparecem são os de ligação, sobretudo na 
descrição estática, daí o alto número de frases nominais, que aparecem também 
sem verbo; 

c) aparecem verbos enunciativos ligados à visão, já que se instaura o interlocutor 
como “voyeur”: ver, perceber, notar, observar, admirar, avistar (todos em 
sentido sensorial); 

d) os textos descritivos só são possíveis com o aspecto imperfectivo, sendo que na 
descrição narradora aparecem os aspectos durativo e iterativo (de duração 
limitada) e na descrição comentadora9 os aspectos indeterminado e habitual (de 
duração ilimitada). A descrição ainda é caracterizada pelos aspectos começado e 
cursivo;  

e) por ser um tipo de texto do conhecer o predomínio quase total é da modalidade 
epistêmica da certeza. Às vezes aparece a possibilidade (menos de 1%); 

f) a hipótese de Travaglia (1991:261) é “de que o tempo10 para a descrição será 
dado sempre pela relação entre o tempo referencial e o da enunciação11: a) 
passado para as descrições passadas” (estáticas e dinâmicas, narradoras e 
comentadoras) (observou-se ocorrência de 100%); b) “onitemporal para as 
descrições presentes de comentário” (estáticas ou dinâmicas) (observou-se 
ocorrência de 100%); c) “presente para as descrições presentes de narração” e d) 
“futuro para as narrações futuras”12. 

 
 

2) Textos dissertativos 
 

a) são os textos com maior porcentagem de verbos gramaticais, sobretudo os 
auxiliares modais das mais diferentes modalidades, os ordenadores textuais, as 
expressões e os verbos de relevância. Estes seriam caracterizadores dos textos 
dissertativos; 

b) contêm todos os tipos de verbos: dinâmicos, estáticos e gramaticais;  
c) aparecem os verbos enunciativos de pensar, já que se instaura o interlocutor 

como ser pensante, que raciocina: pensar, achar, saber, parecer, etc; 
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d) os textos dissertativos só podem ser formulados com os aspectos imperfectivo, 
começado, cursivo e os de duração ilimitada (indeterminado e habitual), já que 
pretendem apresentar fatos como válidos para todos os tempos; 

e) como um texto do conhecer conceitual, é o tipo de texto com o maior número de 
modalidades presentes, mas predominam as modalidades da certeza (83,7%), da 
possibilidade (10,37%) e da probabilidade (4,08%). Ainda aparecem 
obrigatoriedade, permissibilidade, necessidade e volição (todas com menos de 
1% e como objeto de análise); 

f) aparecem todos os tempos verbais (categoria), mas a predominância é do 
onitemporal (67,85%) ou do tempo não marcado (21,86%), seguidos do futuro 
(4,18%), do presente (3,21%), do passado até o presente (1,61%) e do passado 
até o presente (1,61%) nesta ordem. A marcação de presente para o futuro não 
apareceu. Entende-se a predominância do onitemporal e do não-marcado, tendo 
em vista as propriedades da dissertação de  apresentar idéias vistas como válidas 
para todos os tempos, o conhecer abstraído do tempo. 
 
3) Textos injuntivos 

 
a) aparecem auxiliares modais de modalidades imperativas, sobretudo obrigação e 

prescrição; 
b) são constituídos essencialmente de verbos dinâmicos (ações); 
c) aparecem verbos enunciativos mais no discurso indireto, e ligados à condição do 

produtor do texto de incitador e do recebedor de potencial executor das ações: 
mandar, ordenar, determinar, pedir, suplicar, sugerir, recomendar, etc. 

d) são marcados pela não atualização do aspecto; 
e) só são possíveis com as modalidades que o autor chama de imperativas 

(obrigação, permissão, ordem, proibição, prescrição) e com a volição e que são 
características dos textos injuntivos; 

f) o tempo característico é o futuro independentemente da forma verbal (100% dos 
verbos com tempo atualizado). 

 
 

4) Textos narrativos 
 

a) os verbos gramaticais predominantes são os marcadores temporais e os 
auxiliares aspectuais, o que é coerente com a propriedade dada pela perspectiva 
de inserção no tempo e também os auxiliares semânticos (que dão detalhes ou 
nuances dos fatos narrados); 

b) são constituídos essencialmente por verbos dinâmicos (ações, fatos, fenômenos, 
transformativos);  

c) aparecem verbos enunciativos de contar e assistir, já que o produtor é o contador 
e o receptor é o assistente dos episódios: presenciar, assistir, ver (tudo/o que 
acontecer/suceder/ocorrer), contar, relatar, narrar, falar/dizer (tudo/o que 
acontecer/ suceder/ocorrer); 

d) só são possíveis com o aspecto perfectivo  que caracteriza a narração. Dos 
aspectos de duração os mais característicos da narração são o durativo, o 
iterativo e o pontual; 
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e) as modalidades características desse tipo de texto são a certeza e a 
probabilidade, uma vez que são os textos que dão a conhecer os acontecimentos;  

f) também para a narração o tempo atualizado depende da relação entre o tempo 
referencial e o da enunciação: a) presente na narração presente (85,65% dos 
verbos com tempo atualizado. O passado aparece com função retrospectiva.); b) 
passado na narração passada (98,50% dos verbos com tempo atualizado. O 
presente aparece com função de relevo); c) futuro nas narrações futuras (os 
dados não foram quantitativamente significativos, mas confirmam a hipótese). 

  
Travaglia (1991) ainda apresenta outros fatos sobre os tipos de verbos e 

situações, as formas e as categorias verbais (inclusive pessoa e voz), mas cremos que 
estes exemplos são suficientes para demonstrar como a composição tipológica de textos 
afeta a formulação lingüística dos mesmos no que respeita ao uso dos tipos de verbos e 
das formas, mas sobretudo das categorias de tempo, modalidade e aspecto.  

 
Um outro exemplo, fora dos elementos do verbo, é o fato de que nos textos 

narrativos (em que a perspectiva do produtor do texto em relação ao objeto do dizer é a 
do fazer ou acontecer inserido no tempo) a formulação lingüística vai exigir o uso de 
recursos da língua para marcação desse tempo, daí a presença maior em textos 
narrativos de recursos da língua marcadores de tempo, pois, além da marcação de tempo 
feita pelos verbos, observa-se o uso muito freqüente neste tipo de texto de recursos tais 
como: a) datas; b) conectores de valor temporal : conjunções iniciando orações 
adverbiais temporais; preposições ou locuções prepositivas (após, antes de, depois de, 
etc); seqüenciadores ou encadeadores temporais no tempo referencial (tais como: aí, daí, 
então); c) advérbios e adjuntos adverbiais de tempo; d) nomes (substantivos e adjetivos) 
indicadores de tempo: dia, mês, semana, ano, década, atrasado, adiantado, temporário, 
transitório, etc.), entre outros. Na verdade o uso de conectores e de tipos de relações 
entre cláusulas tem se revelado ligado ao tipo de texto: a) nos descritivos predominam 
os conectores de conjunção, somando as características que formam o “quadro” 
resultante da descrição e aparecem também os de contrajunção, permitindo a oposição 
de características para o mesmo fim; b) nos dissertativos, como importam as relações 
entre idéias constituintes do conhecer, aparecem conectores para os mais diferentes 
tipos de relações: conjunção, contrajunção ou oposição, disjunção ou altenância, causa / 
conseqüência (explicativas, justificativas, causais, condicionais, finais, consecutivas, 
conclusivas), comparação (comparativas, conformativas), comprovação, especificação 
(incluindo a exemplificação) entre outras; c) na narração já falamos da importância dos 
conectores para marcar as relações temporais; d) na injunção são importantes os 
conectores de seqüenciamento de ações (em textos injuntivos que ensinam a fazer e 
como fazer com diversos passos) e de justificativa (para justificar o incitamento feito 
para determinada ação)  

 
Cremos que estes exemplos (o espaço que temos não nos permite que nos 

alonguemos mais) são suficientes para evidenciar que a composição tipológica de textos 
é uma atividade de formulação textual com ação em vários aspectos da constituição / 
construção dos textos. Desse modo fica posto que o fator tipológico sobredetermina 
uma grande número das atividades de formulação textual, constituindo, por isso, uma 
atividade de formulação textual superordenada. Isto implica propor a hipótese de que há 
na formulação textual uma hierarquia entre as atividades de formulação textual. Até 
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agora pudemos perceber três atividades de formulação textual como superordenadas a 
grupos de outras atividades de formulação:  

 
1) as atividades de composição tipológica cujas subordenadas comentamos acima;  
2) as atividades para realização das intenções comunicativas, que são as de 

estabelecimento da argumentatividade de um texto, que poder-se-ia chamar 
de atividades argumentativas de formulação textual que sobredeterminam outras 
como: a) a escolha de informações específicas dentro do conjunto de 
informações de dada natureza determinada pelas atividades de dimensão 
tipológica e que são as mais apropriadas para a consecução de dada intenção 
comunicativa; b) a ordenação dessas informações; c) sua apresentação como 
novas ou dadas, principais ou secundárias; d) a escolha de determinadas formas 
lingüísticas mais adequadas à consecução da intenção que se tem, ou seja, mais 
apropriadas à argumentação a ser estabelecida, como no caso da escolha de 
conectores e/ou outros operadores argumentativos; 

3) as atividades de estruturação cognitiva do texto que vão sobredeterminar 
atividades de formulação textual como: a) a atividade de escolha de informações 
específicas que irão constituir o texto em função, por exemplo, do que se julga 
que o interlocutor sabe ou não, com maior ou menor detalhamento; b) a 
ordenação dessas informações em termos, por exemplo, do fato de umas serem 
pré-requisito para a compreensão de outras; c) a escolha de formas lingüísticas 
mais apropriadas à compreensão por certo interlocutor (indivíduo ou grupo), o 
que afeta léxico e construções utilizadas por exemplo. 

 
Como se pode perceber uma única atividade de formulação textual como a 

escolha de informações ou de certos recursos lingüísticos, pode ser determinada por 
mais de uma atividade superordenada de formulação textual. É preciso lembrar ainda 
que atividades de formulação subordenadas podem estar em correlação com outras 
também subordenadas. Assim, por exemplo, a ordenação argumentativa e cognitiva de 
informações pode afetar a ordenação dos elementos na seqüência lingüística e vice-
versa. Ou seja, a formulação textual é um processo bastante complexo que merece 
atenção mais cuidadosa dos estudiosos do texto.  
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Notas 
                                                 
1 - Sobre a escolha e organização de informações ver Travaglia (1999).  
2 - Cf. Orlandi (1987:153 e 231) e Travaglia (1991: capitulo 2) 
3 - Para a distinção entre tipos, subtipos e gêneros ver Travaglia (2001) 
4 - Sobre superestrutura ver Koch e Travaglia (1989: 65 e 92, 93),  Marquesi (1995), Travaglia (1991: 287 

e ss.) e Van Dijk (1983:141-173 e 1986) 
5 -Sobre textos preditivos ver Koch e Fávero (1987) e Travaglia (1991) 
6 -Sobre a relação entre partes ou categorias de superestruturas e elementos tipológicos ver Castro (1980) 

e Travaglia (1991: item 6.4) 
7 - Sobre intercâmbio de tipos de textos ver Travaglia (1991: capítulo 2) 
8 - Utiliza-se aqui a classificação de verbos proposta por Travaglia (1991: capítulo 3). 
9 - Sobre a distinção entre descrição narradora e comentadora ver Travaglia (1991: capítulo 2 e item 6.3.1) 
10 - Entenda-se aqui a categoria de tempo e não as formas verbais. Para nós (Cf. Travaglia-1991) o verbo 

no Português faz as seguintes marcações temporais: passado, passado até o presente, presente, 
presente para o futuro, futuro, onitemporal; além, é claro, da ausência de marcação temporal.  

11 -  Travaglia (1991: capítulo 5) propõe e distingue três tipos de tempos envolvidos na formulação dos 
textos: o referencial, o do texto e o da enunciação. 

12 - As porcentagens referem-se aos verbos com a categoria de tempo atualizada. Para os casos que não se 
apresentam porcentagens o autor considerou os dados encontrados não significativos 
quantitativamente, mas confirmando a hipótese. 
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1. Considerações iniciais 
 
Embora seja um tipo de construção essencialmente votado para a construção textual, 

o estudo da aposição tem-se restringido ao âmbito da sintaxe da oração. Alguns trabalhos 
recentes (Meyer:1992, Posse: 1994, Senna: 1986) têm ampliado o campo de estudo da 
aposição ao investigar as propriedades semânticas, sintáticas e pragmáticas das construções 
apositivas em diferentes corpora. Esses trabalhos, porém, consistem, na maioria das vezes, 
de uma extensão de descrições formalistas, como mera aplicação, ao estudo da aposição em 
textos específicos, de formulações feitas no âmbito de uma sintaxe imanente e de uma 
semântica de natureza extensional.  

Em Nogueira (1999), propõe-se uma nova perspectiva para os estudos sobre a 
aposição, passando tal processo a ser visto como um mecanismo textual-discursivo. 
Assumiu-se que, devido ao seu caráter multifuncional, a aposição não-restritiva participa, a um 
só tempo, da construção dos sentidos de um texto, nos planos textual, cognitivo e argumentativo-
atitudinal.  

No presente artigo, discutimos, inicialmente, o conceito de aposição como estratégia 
textual ou textualizadora e, em seguida, analisamos algumas estratégias de reformulação 
associadas ao emprego de construções apositivas não-restritivas identificadas em artigos 
científicos.  

 
2. Construções apositivas não-restritivas e estratégias de textualização 
 
O termo aposição tem sido utilizado, em trabalhos lingüísticos de orientação  

diversa, para designar, genericamente, o processo de colocar-se um elemento junto a outro, 
tal como o nome sugere (ad posita). Assim, independentemente das funções exercidas pelos 
termos, diz-se que um está em aposição a outro, caso lhe esteja imediatamente próximo. 
Assumimos que, a par da diversidade formal e da multiplicidade funcional das estruturas 
ditas apositivas, há, em todas elas, um traço comum: a natureza centrípeta, já que os 
elementos apositivos giram em torno de um único centro (Câmara Jr.: 1986), ou, nos 



termos de Halliday (1985), a relação lógico-semântica de expansão por elaboração, com 
que um segmento retoma outro para especificá-lo, esclarecê-lo de algum modo.  

Entendemos que estratégias de formulação textual consistem em modos de 
construção do texto que refletem escolhas feitas pelos falantes/autores, visando à produção 
de certos efeitos de sentido e o cumprimento de diferentes funções. Koch (1998) afirma que  
as estratégias textuais ou textualizadoras podem ser: a) de organização da informação, que 
dizem respeito à distribuição da informação em relação às distinções dado/novo, 
tema/rema; b) de formulação, que incluem a inserção e a reformulação; c) de referenciação, 
que dizem respeito à formação de cadeias coesivas ao longo do texto; d) de 
"balanceamento" do explícito/implícito, que concernem às relações entre informação 
textualmente expressa e conhecimentos prévios, pressupostos como partilhados. 

Julgamos que as estratégias textuais citadas por Koch (1998) pertencem a planos 
diferentes e, por essa razão, podem interseccionar-se nas atividades de produção textual. 
Em alguns casos, por exemplo, a inserção nos parece um modo de instanciação de algumas 
estratégias que devem ser vistas como funções gerais ligadas ao uso dos parênteses. Com 
efeito, uma inserção pode ter como propósito a reformulação do conteúdo ou da expressão 
lingüística de um segmento tópico, isto é, a reformulação de um determinado segmento 
discursivo se dá pela inserção de um segmento reformulador. Além disso, a inserção está 
relacionada, obviamente, com um modo de organizar informação dada e informação nova e 
deriva de um "balanço" entre explícito/implícito. 

Uma construção apositiva não-restritiva pode ser, à primeira vista, identificada 
como uma estratégia de inserção. A natureza formal de segmento inserido (pausas antes e 
depois do encaixe e ausência de conectores do tipo lógico), a exterioridade em relação ao 
conteúdo proposicional do enunciado em que se encontra e o valor ilocucionário 
independente aproximam tal construção do que se entende por inserção parentética. Tal 
construção parece identificar-se com a primeira classe de parênteses da tipologia proposta 
por Jubran (1999), a que inclui parênteses voltados para a elaboração dos tópicos 
discursivos, especialmente no que diz respeito ao conteúdo tópico e à formulação 
lingüística desse conteúdo.  

O emprego de expressões apositivas relaciona-se, tal como os parênteses de 
primeira classe descritos por Jubran, com os objetivos de assegurar a inteligibilidade e a 
aceitabilidade do texto e, dessa forma, a eficácia do ato comunicativo.  

 
(1) Pode-se afirmar que a busca por um certo grau de insulamento das burocracias, 

ou seja, de delegação, é um imperativo nas sociedades modernas complexas. 
(Polac-ga) 

 
(2) Não se pretende com isso instituir no seu lugar mitologias ou modelos 

autênticos, mas identificar uma agência histórica; transpor a discussão para um 
patamar em que o que interessa não é a falseabilidade dos modelos, mas a sua 
verificabilidade, isto é, a sua capacidade de tomar corpo e alterar o sistema. 
(Incac-ga) 

 
Uma inserção parentética reformuladora como a da expressão apositiva pode ser 

vista, ainda, como uma estratégia de referenciação, ou seja, como uma paráfrase 



referencial (Fuchs: 1982) ou  uma reorientação (Meyer: 1992), quando o objeto do 
discurso designado em uma expressão inicial é reapresentado de uma perspectiva diferente, 
não apenas para evocar algum conhecimento partilhado que favoreça a identificação deste 
pelo interlocutor, mas também para fazer o aporte de informações novas sobre ele:  

 
(3) No mundo de Wanadi [o herói da cultura ye’kuana], assim como para aqueles   

que vivem à sua imagem [os ye’kuana], não há estado de não-ser. (Predac-ga) 
 
Entendemos, no entanto, que nem toda expressão apositiva não-restritiva enquadra-

se na definição textual-discursiva de inserção parentética. Uma construção apositiva não-
restritiva em que uma expressão nominal focaliza um segmento discursivo posterior e lhe 
fornece uma orientação argumentativa para a interpretação, tal como em (4) e (5), não deve 
ser analisada como uma inserção, um caso de ruptura: 

 
(4) Afinal, os americanos buscaram, no Havaí, o mesmo que os ingleses, 

representados por Lord Macartney, teriam, segundo Sahlins, buscado na China, 
no mesmo período: tratados comerciais. 

 
(5) As cotas eleitorais implicam o questionamento de algumas das premissas 

básicas  do ordenamento político liberal: o indivíduo como única unidade 
política legítima e o relativo isolamento da arena política (caracterizada pela 
igualdade formal entre os cidadãos) em relação às injustiças sociais.(Femac-ga)  

 
Como a informação contida no segundo segmento é focalizada, isto é, a expressão 

nominal anterior já cria um ambiente de expectativa para tal informação, não se trata de um 
desvio. Identificamos este uso da aposição como uma estratégia textual de referenciação 
catafórica. 

Neste estudo, analisamos o uso, nos artigos científicos, das construções apositivas 
não-restritivas como inserção parentética em função de reformulação parafrásica 
metalingüística. Como estratégia textualizadora, o uso de expressões apositivas contribui, 
de modo bastante relevante, para o cumprimento dos propósitos comunicativos específicos 
desse gênero textual.  

 
3. O uso de construções apositivas como estratégia de reformulação  
 
Em uma análise das construções apositivas utilizadas em amostras textuais 

pertencentes ao gênero artigo científico, observamos que a função de reformulação textual 
é uma das mais importantes para a construção dos sentidos nesse gênero. Por meio de uma 
expressão apositiva, o autor retoma o conteúdo formulado na primeira unidade, 
parafraseando-o ou retificando-o para facilitar a compreensão por parte do leitor.  

De acordo com o tipo de relação semântica estabelecida entre o componente 
reformulador e o componente de origem, Hilgert (1993) e Barros (1993) distinguem dois 
tipos principais de atividades de reformulação: a paráfrase, em que há equivalência 
semântica, e a correção, que se caracteriza pelo contraste semântico. Nos artigos científicos, 
a correção é muito pouco observada em virtude das condições de produção que permitem a 



edição desses textos. Aproximamos a aposição não-restritiva com o que Hilgert (1996: 132) 
descreve como paráfrase em relação paradigmática com a unidade de origem.  

No que diz respeito à semântica da paráfrase, Hilgert (1993) observa que há graus 
de equivalência entre o componente matriz e a paráfrase, reconhecendo, na repetição, uma 
equivalência forte, e, na identidade apenas referencial, uma equivalência fraca. Segundo o 
autor, o parafraseamento envolve sempre um deslocamento de sentido, que pode ser do 
particular para o geral (generalização), ou do geral para o particular (especificação). Do 
ponto de vista de sua textualização semântica, isto é, de sua complexidade lexical e 
sintática, a paráfrase pode ser expandida, condensada ou paralela. 

Observamos, nos artigos científicos, que uma das funções textual-discursivas das 
expressões apositivas não-restritivas é operar metalingüistica ou metadiscursivamente, em  
definições ou em redenominações.  

Com a função de explicação definidora, o autor esclarece o significado de palavras 
ou expressões empregadas na primeira unidade da construção apositiva. Dessa forma, 
observa-se um deslocamento de sentido do geral para o particular (especificação), já que a 
paráfrase representa, no contexto interacional, uma das possibilidades de interpretação 
semântica da primeira unidade. A paráfrase como explicação definidora, tal como 
observamos em (6) a (8),  realiza-se por meio de uma expansão, ou seja, pelo uso de uma 
unidade léxica e sintaticamente mais complexa do que a primeira (Hilgert: 1996):  

 
(6) O capital simbólico, segundo Bourdieu (1979, pp. 203-204), é uma espécie de 

crédito social, no sentido preciso do termo, isto é, algo que depende 
fundamentalmente da crença socialmente difundida na sua validade. (Femac-ga) 

 
(7) Em suma, os grupos que são excluídos da participação pela estrutura política 

inclinam-se a introjetar sua própria impotência e a agir de acordo com ela 
(Bourdieu, 1980, pp. 463-541). É o que Bourdieu (1998, p. 130) chama de 
“violência (ou dominação) simbólica”, isto é, “o dominado tende a adotar, 
sobre si mesmo, o ponto de vista dominante”. (Femac-ga) 

 
(8) Ficam de fora todos os cargos preenchidos por eleição majoritária, bem como 

aqueles “de confiança”, isto é, os escalões preenchidos por critérios políticos no 
Executivo. (Femac-ga) 

 
Explicações definidoras como as que se encontram em (6) a (8) buscam fixar um 

conceito, estabelecendo um sentido particular para um termo. A sua importância para um 
texto expositivo-argumentativo está em garantir bases comuns entre os interlocutores para o 
desenvolvimento da argumentação.   

Uma paráfrase lingüística também pode fornecer uma definição explicativa que 
consiste em apresentar uma noção em todas as suas implicações conceituais, como temos 
em (9):  

 
(9) O produto final desse processo é um texto, unidade comunicativa de nível superior, 

que apresenta tanto características comuns ao gênero ao qual se filia, quanto 



características singulares, traços das decisões tomadas pelo produtor, em função de 
suas representações sobre a situação em que se encontra. (Expac-ga) 

 
Expressões apositivas com a função de redenominação manifestam-se como um 

procedimento metalingüístico de busca de uma expressão mais apropriada para designar um 
conteúdo. Em geral, uma expressão sinônima é empregada com o intuito de fornecer um 
termo mais familiar, mais técnico, ou a tradução de uma palavra em língua estrangeira: 
 

(10) Nas Guianas, os assentamentos não são apenas considerados politicamente 
autônomos e economicamente auto-suficientes, mas são também idealmente 
tomados como demograficamente auto-sustentáveis ou, em outras palavras, 
endogâmicos. (Predac-ga) 

 
(11) O vínculo com as empresas e com o campo político stricto sensu (isto é, a 

arena eleitoral) e a distância do mundo universitário e da administração 
correspondem à ocupação de uma posição vinculada ao exercício de uma forma 
de poder em parte independente da produção de teorias ou de discursos 
profissionais específicos. (Econac-ga) 

 
Cumpre destacar, ainda, o emprego, nos artigos científicos, de aposições 

reformulativas em que um segmento discursivo esclarece o conteúdo proposicional de uma 
oração anterior, tal como em (12): 

 
(12) (...) os constrangimentos da “conexão eleitoral” ou da competição política 

levariam à irresponsabilidade fiscal e a uma “política macroecônomica 
populista”. Ou seja, os governantes “não poderiam dizer não” para não pôr 
em risco sua sobrevivência política.(Polac-ga) 

 
(13) Em Locke, porém, a doutrina liberal encontra uma expressão inicial bastante 

satisfatória, isto é, o filósofo inglês delineou com precisão as linhas mestras 
que guiariam o liberalismo político pelos séculos seguintes. (Femac-ga) 

 
Observamos que, nesse tipo de aposição, a retomada pode ser feita como algum tipo 

de comentário que representa uma orientação argumentativa que o autor fornece para a 
interpretação do conteúdo de um segmento anterior.  

 
4. Conclusões 

 
Neste artigo, assumimos uma concepção mais abrangente de aposição, 

identificando-a como uma relação de elaboração, nos termos de Halliday (1985), entre itens 
lexicais, sintagmas ou orações. Caracterizamos o uso de construções apositivas como 
multifuncional, uma vez que ela exerce papel relevante, não apenas no plano textual stricto 
sensu, mas nos planos cognitivo e argumentativo-atitudinal.  

Como estratégia de textualização ou textualizadora, o emprego de construções 
apositivas em artigos científicos opera como um mecanismo de reformulação textual, 



mediante explicações definidoras, redenominações e paráfrases de conteúdos 
proposicionais em que o propósito é assegurar a compreensão dos sentidos do texto, 
segundo a orientação argumentativa do autor.  
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RESUMO: A sociossemiótica e a semântica cognitiva, em especial os trabalhos de Pais 
e Pottier, consideram a enunciação como um percurso que, partindo da mente do 
emissor, só está concluído na mente do receptor. Apresenta várias etapas, desde a 
percepção dos objetos do mundo natural pelo sujeito enunciador até a implantação na 
mente do enunciatário dos elementos lingüísticos produzidos em discurso. O presente 
trabalho consiste em uma análise das duas faces do percurso da enunciação com as 
diferentes etapas que as constituem. 
Palavras-chave: Enunciação; Fazer persuasivo; Fazer interpretativo 
 
ABSTRACT: The social-semiotic and the cognitive semantics, in special the works of Pais and Pottier, 
consider the articulation as a passage that, leaving the mind of the sender, is only concluded in the mind 
of the sink. It presents some stages, since the perception of objects of the natural world for the enunciator 
subject until the implantation in the mind of the “enunciatário” of the produced linguistic elements in 
speech. The present work consists of an analysis of the two faces of the passage of the articulation with 
the different stages that constitute them.  
Key -words: Articulation; Persuavive make; Interpretative make 
 
 

Foi Benveniste o primeiro a preocupar-se com a questão da enunciação que 
considerou como a instância que coloca em discurso a língua saussureana. A 
sociossemiótica e a semântica cognitiva, em especial os trabalhos de Pais e Pottier, 
consideram a enunciação como um percurso que, partindo da mente do enunciador, 
precisamente de sua competência sobre um universo qualquer (y), só está concluído na 
mente do enunciatário, reformulando sua competência sobre o mesmo universo. 
Apresenta várias etapas, desde a percepção dos objetos do mundo natural pelo sujeito 
enunciador até a implantação na mente do enunciatário dos elementos lingüísticos 
produzidos em discurso. O presente trabalho consiste em uma análise das duas faces do 
percurso da enunciação, com as diferentes etapas que as constituem, destacando as 
possibilidades de análise sugeridas por cada uma. A teoria considerada foi a do 
sociossemioticista brasileiro Cidmar Teodoro Pais que complementou a de Bernard 
Pottier sobre o assunto. 

O percurso da enunciação de codificação, chamado pelos 
sociossemioticistas de fazer persuasivo, compreende as seguintes etapas: percepção, 
conceptualização, semiologização, semiotização, leximização, semiose, texto.  

A percepção é a etapa na qual o enunciador toma consciência dos objetos do 
mundo natural, ainda não codificados por discursos anteriores, considerando-os 
individualmente e concretamente.  

A conceptualização é a etapa que se segue à percepção onde transparece o 
conceito que o enunciador tem a propósito dos seres e dos objetos que o rodeiam. É a 
fase de preparação do conceptus onde estão presentes os seguintes atributos semânticos: 
as latências, traços semânticos que se encontram latentes; as saliências, traços 
semânticos que se destacam na semiótica natural e as pregnâncias, traços semânticos 
que representam as escolhas do sujeito enunciador individual ou coletivo. 

Barbosa (2000) considera o conceptus como um percurso que vai do sentido 
estruturável (ou amorfo) ao estruturado (ou formado) compreendendo três naturezas: o 



arquiconceptus ou conceptus strictu sensu, conjunto de noemas universais, comum a 
todas as culturas; o metaconceptus, noemas específicos de cada cultura e o 
metametaconceptus, traços semânticos conceptuais, intencionais, modalizadores e 
manipulatórios, no interior de uma mesma cultura, sobre um mesmo fato. Segundo Pais 
(1984) o metametaconceptus permite estabelecer com outros uma relação de oposição 
binária. Na conceptualização inicia-se a semiótica humana propriamente dita.  

A etapa que se segue denomina-se semiologização que é a instância onde se 
passa do conceito às formas semiológicas. Constitui, no dizer de Pais, “a codificação, a 
estruturação, em suma a visão lingüística do universo antropocultural”.(1977: 40),  

Em seguida tem-se a semiotização que, como o próprio nome indica, 
consiste na ação de um Sujeito determinado que busca o seu valor. Ocorre, aqui, a 
passagem do nível cognitivo ao semiótico. Esta se dá através da leximização, ou seja, 
através da escolha das lexias que vão ser utilizadas na atualização em discurso. A 
semiose é o procedimento seguinte. Consiste na produção, acumulação e transformação 
da função semiótica, isto é, da significação, culminando com a produção do texto que é 
percebido pelo enunciatário. Por mais fiel que o enunciatário reproduza o texto do 
enunciador, este não será o mesmo. Diz-se, portanto, que em cada enunciação existem, 
no mínimo, dois textos: um produzido pelo enunciador na codificação e outro pelo 
enunciatário na decodificação. Se houver mais de um enunciatário, cada um produzirá o 
seu texto interpretativo.  

O fazer interpretativo parte do sentido inverso, isto é, da produção do texto 
que é percebido pelo enunciatário. Este re-atualiza: reconhece a semiótica objeto, o 
código utilizado e identifica os objetos manifestados. Em seguida, re-semiotiza: 
reconstrói o texto completo e sua significação. Portanto, faz a leitura e a interpretação 
do texto com sua visão de mundo, nele incluindo aqueles elementos que são próprios de 
sua cultura. A re-semiologização é a etapa seguinte, quando o enunciador reorganiza os 
campos semânticos e os universos semiológicos. Na re-conceptualização, ele faz a 
reconstituição do metassistema conceptual, analisando a experiência nesse nível. Com 
isso, o enunciador realimenta e auto-regula o seu sistema conceptual que lhe chega à 
mente modificado, fazendo aumentar sua competência e seu saber sobre o universo em 
questão. Veja-se, a seguir, uma curva senoidal utilizada por Pais (1993) e Pottier para 
explicar o percurso da enunciação:  

A linha ininterrupta simboliza a continuidade do processo. 
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Figura 1 

 
Este tipo de teoria permite considerar que cada participante da enunciação 

possui sua competência, seu sistema lingüístico. Este não é o mesmo para todos os 
falantes do idioma: modifica de um sujeito para outro e, com relação ao mesmo sujeito, 
de um discurso para o outro. O sistema não é um código, mas um conjunto de códigos e 
sub-códigos. Também não é estático como preconiza o estruturalismo, ou mutável 
somente a longo prazo, mas é dinâmico, encontrando-se em constante mudança. Há um 
processo contínuo de auto-alimentação e auto-regulação, de formulação e reformulação 
do sistema. São os discursos que respondem por estas mudanças no sistema. O sistema 
produz o discurso que, por sua vez, produz o sistema continuamente. Nessa percepção 
neutraliza-se a oposição entre diacronia e sincronia, criando-se o que se costuma chamar 
de pancronia. 
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Resumo: Devido à influência do livro didático no cotidiano da escola brasileira, cresce 
o interesse em explicar os pressupostos teóricos norteadores das propostas didático-
pedagógicas desses manuais, dentre as quais as atividades de leitura. Objetivo 
apresentar uma análise da concepção de leitura em dois livros didáticos: Português 
através de texto, v. 5 de Magda Soares e Análise, linguagem e pensamento, v.5, de 
Maria Fernandes Cócco e Marcos A Hailer. Apesar das diferenças teóricas que os 
separam, há, nesses livros, uma maneira única de ler o texto, decorrente da mesma 
concepção de leitura e das armadilhas da leitura que se antecipa ao leitor. 
Palavras-chave: livro didático – avaliação – leitura 
 
Abstract: Due to the influence of text books on the daily routine of Brazilian schools, 
there is an increase in the interest in explaining the theoretical presuppositions which 
guide their didactic-pedagogic proposals including the reading activities. My objective 
is to present an analysis of the reading conception in two text books: Português através 
de texto, v. 5 by Magda Soares and Análise, linguagem e pensamento, v.5, by Maria 
Fernandes Cócco and Marcos A Hailer. In spite of the theoretical differences that 
individualize them, there is in those books only one way to read the text. This way is due 
to the same reading conception and to the reading traps that are brought forward to the 
reader. 
 Key words: text book – valuation – reading   
 
 
 A presença do livro didático (LD) no cotidiano da escola brasileira e a influência 
que nesse contexto ele exerce já não caracterizam nenhuma novidade. Conforme 
demonstram pesquisas, dentre tantas outras, Neves (1990) e Sousa (2000), o LD 
delimita todo o itinerário a ser percorrido por professores e aluno: define o conteúdo de 
ensino, impõe uma perspectiva teórico-metodológica, determinando o campo de ação 
dos sujeitos da educação. Também conforme demonstram Oliveira e outros (1984), 
Freitag (1987), Lajolo (1993), em cada época, esses manuais tendem a se adequar às 
exigências e determinações das políticas públicas para a educação e às regras do 
mercado editorial. Atualmente essas exigências, no âmbito institucional, têm se 
revelado, principalmente, através dos PCN’s (1998) e do Guia de Avaliação do Livro 
Didático (1999) que consolidam uma série de orientações que delimitam a atuação e 
“atualização” desses manuais. 

É certo que ao longo da história o processo de legitimação do LD estive 
relacionado a vários fatores. No entanto, atualmente a “obediência” aos critérios 
estabelecidos pelo MEC, através do Guia de Avaliação do Livro Didático, passa a ser 
determinante, visto que o não reconhecimento desse órgão funciona como um 
impedimento ou, no mínimo, uma restrição para a circulação desse manual no meio 
escolar. Em conseqüência, ajustar-se à política do MEC passa a fazer parte também da 
estratégia do mercado editorial.   



 Especificamente em relação aos LD de língua portuguesa não ocorre diferente. A 
incorporação de uma perspectiva teórica de abordagem da língua por parte dos 
“instrumentais” do governo determinou a proliferação de manuais didáticos que se 
dizem afinados com essa abordagem. Note-se, por exemplo, que todos os livros 
dedicados ao ensino fundamental elegem o texto como unidade de ensino e ressaltam a 
importância dada a diversidade de gêneros e tipos textuais. Quanto à perspectiva a partir 
da qual a leitura é trabalhada, verifica-se grosso modo a possibilidade de paráfrases 
diversas do seguinte entendimento constante dos PCN’s: 

A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e 
interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o assunto, 
sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a linguagem etc. Não se trata de extrair 
informação, decodificando letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma 
atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação, sem 
as quais não é possível proficiência.  (PCN – Língua Portuguesa, 1998: 69) 
 

Ora, é preciso perceber que essa concepção, agora incorporada pelo discurso oficial e 
autorizado, não surge do nada, nem se auto-revela. Pelo contrário, ela revela, por sua 
vez, a incorporação de resultados de pesquisas acerca do ensino e da aprendizagem de 
língua. Por isso é que é possível encontrá-la, em maior ou menor grau, representada, 
explícita ou implicitamente, em manuais que antecedem a divulgação dos PCN’s. É isso 
o que ocorre em Soares (1990) e o ALP (1994)i, manuais que são referendados pelo 
MEC. Esses dois manuais apresentam-se como referência em momentos distintos do 
ensino de língua portuguesa – o primeiro, principalmente na década de oitenta e o 
segundo na década de 90 – exatamente por incorporarem perspectivas teóricas que 
surgiam como alternativas. Exatamente por se tratar de livros com essas especificidades 
e por fazerem parte das listas dos mais indicados nas escolas é que se torna relevante 
retomar a discussão acerca da concepção de leitura implícita ou explicitamente 
assumida. Proponho-me, portanto, a analisar a articulação entre a teoria e a prática, ou 
seja, qual a perspectiva que os autores definem para a leitura e como ela se revela nas 
atividades de leitura propostas ao longo desses manuais, especificamente nos volumes 
dedicados à 5ª série do ensino fundamental. 
 Iniciarei observando o que apresenta Soares (1990) sobre o trabalho com a 
leitura no manual do professor. Essa autora sugere para a abordagem do texto as 
seguintes etapas: 
 

1. Apresentação do texto: 
a) preparação para a leitura 
b) leitura 

2. Explicação do texto 
3. Questões sobre o texto: 

a) questões de compreensão do texto 
b) questões de vocabulário 

(Soares, 1990: VI) 
 
Para cada uma dessas etapas, Soares define seus objetivos e os procedimentos para o 
trabalho. Além disso, ao longo do manual, apresenta, em cada texto dentro das 
unidades, algumas considerações e sugestões para o professor que parecem pretender 
adequar esses objetivos e esses procedimentos a cada texto a ser estudo. Na etapa de 
preparação para a leitura, são sugeridas: a) a discussão dirigida sobre o tema em que, 
supõe-se, o professor deva trabalhar com as antecipações dos alunos acerca do tema, 



com o que eles já sabem sobre aquele assunto; b) a interpretação da ilustração, num 
apelo claro a que essas ilustrações traduzem a temática do texto, fato que levaria o aluno 
a formular melhor as suas antecipações e a “aprender a ler desenho e fotografias”; e c) 
informações sobre o autor e a obra de que foi retirado o texto. Na etapa de leitura, são 
sugeridos dois procedimentos: a leitura silenciosa e a leitura oral. Acerca da explicação 
do texto, afirma Soares que essa etapa visa completar a compreensão para cuja 
consecução são sugeridas atividades como: divisão do texto em parte, identificação da 
temática, análise das relações de causa, de conseqüência, de fim, de oposição e de 
conclusão e interpretação de comparações e metáforas. 
 Ainda no manual do professor, Soares (1990) está sempre chamando a tenção do 
professor para o fato de que o importante nessa etapa de compreensão não é o aluno 
encontrar a resposta, mas refletir acerca das respostas apresentadas, já que o seu 
objetivo básico “é o desenvolvimento de habilidades intelectuais de reflexão, 
interpretação, análise, síntese” (Grifo da autora).  De maneira geral, podemos dizer que 
essa perspectiva reflete aquela traçada pelos PCN’s (1998), pois também aqui o aluno 
deverá ser visto como um sujeito ativo e a leitura como um processo desenvolvido por 
esse sujeito. Evidentemente, existe a atualização dos termos utilizados, mas não 
podemos deixar de reconhecer essa aproximação. Contudo, é necessário adiantar que, 
contraditoriamente, os objetivos das atividades de compreensão encaminham para uma 
perspectiva de leitura em que o leitor é reduzido a um mero “caçador” de informações 
explicitamente dadas nos textos e de estruturas lingüísticas que as revelam.  
 O ALP, por sua vez, ao se definir por uma proposta sócio-construtivista de 
ensino e de aprendizagem, explicitamente já se insere num discurso que delimite uma 
perspectiva teórica acerca do “como se aprende” e do “como se ensina”, da concepção 
de aluno e da concepção de professor. Ou seja, essa perspectiva estabelece/pressupõe 
para professores e alunos papéis e funções distintas daquelas que são tradicionalmente 
estabelecidas/pressupostas. Grosso modo, o discurso construtivista proclama que o 
aluno seja considerado como um sujeito capaz de criar, de elaborar hipóteses acerca do 
objeto do conhecimento, enfim de construir e “reconstruir um saber construído em outro 
domínio para aplica-lo a outro” (Ferreiro, 1993: 87). Vejamos como o ALP, circunscrito 
a esse horizonte discursivo, se posiciona acerca da leitura: 
 

O trabalho com a leitura tem por objetivo levar o aluno à análise e à compreensão das 
idéias dos autores e buscar no texto os elementos básicos e os efeitos de sentido. É 
muito importante que o leitor se envolva, se emocione e adquira uma visão dos vários 
materiais portadores de mensagem presentes na comunidade em que vive. (ALP, 1994: 
4) (grifo meu) 

 
É preciso observar que, a exemplo do que ocorre em Soares (1990), também o 

ALP limita o trabalho com a leitura a uma busca de elementos do texto. Estranhamente 
os “efeitos de sentido” estão no texto, cabendo ao leitor buscá-los. Na verdade, não fica 
claro o que os autores desse manual consideram com “elementos básicos” e nem o que 
entendem por “efeitos sentido”. Mas, passemos adiante para tentar desvendar esse 
enigma. Ainda no manual do professor, os autores sugerem que a leitura seja abordada a 
partir de três enfoques, em que se sobressai para cada enfoque um conceito diferente de 
texto: Vejamos por parte: 

O primeiro enfoque sugerido, o do conteúdo, sustenta-se no conceito de texto 
como “uma mensagem que o emissor transmite ao receptor”. (ALP, 1994: 4), cabendo 



ao aluno decodificar “as palavras do texto organizadas gramaticalmente”. É preciso 
dizer que essa compreensão se sustenta, por sua vez, no conceito de linguagem “como 
instrumento de comunicação”? As palavras mensagem, emissor e receptor já denunciam 
que esse discurso vem da Teoria da Comunicação. Imagino que também não seja 
necessário dizer que aquele conceito de linguagem é renegado pelo construtivismo. 

Na definição do segundo enfoque, o da estrutura, os autores afirmam: “Todo 
texto, além do conteúdo, apresenta elementos estruturais que o emissor escolhe para 
codificar sua mensagem” (Grifo dos autores). Aqui aparece uma pista para entender 
“elementos básicos”: são os elementos estruturais que se repetem “em textos do mesmo 
tipo”ii. E citam, como exemplos, as estruturas das narrativas, das cartas, das bulas. 
Gostaria de ressaltar que a concepção de linguagem permanece a mesma do enfoque 
anterior. 

Para o terceiro enfoque, o da análise do discurso, sugere-se que o texto seja 
analisado “como um elemento aberto em que os interlocutores (leitor e autor) são partes 
constitutivas do discurso e, portanto, ambos vão determinar a escolha do vocabulário, da 
estrutura, do tipo de apresentação, enfim, das marcas lingüísticas que compõem o texto 
em seu todo” (APL, 1994: 5) e apela-se para as várias possibilidades de leitura, em 
função da “interação leitor-texto”. Evidentemente, há uma confusão entre o leitor 
virtual, construído, imaginado, esperado, desejado, pressuposto ou subentendido pelo 
autor no processo da escritura e o leitor real, aquele que efetivamente se depara com o 
texto, no entanto é preciso verificar que há uma outra concepção de linguagem e de 
leitura que sustenta esse entendimento. Esse enfoque contempla os “efeitos de sentido” 
entendidos como sentimentos, sensações “provocados por idéias, fatos e 
superestruturas esquemáticas dos textos” e por marcas lingüísticasiii. Acredito que o 
conflito existente entre esses três enfoques aparece representado na própria separação 
entre conteúdo, estrutura e discurso e nas diferentes concepções de linguagem que os 
sustentam.  

Nos dois manuais, há o desejo de apresentar uma proposta de leitura que 
contemple a possibilidade de um leitor ativo, contudo, a explicitação dessa proposta, 
como vimos, já revela contradições. Agora farei um breve levantamento da natureza das 
questões mais recorrentes nesses manuais. Em Soares (1990), na seção denominada 
compreensão do texto, em de todas as unidades, predominam questões que solicitam: 
• a identificação do objetivo do autor ou da idéia central do texto; 
• a identificação de personagens (principais e secundários), suas características, suas 

ações e sentimentos, do tempo e do espaço; 
• a divisão do texto em partes; 
• a cópia ou a identificação de estruturas lingüística que revelam relações de causa, 

explicação, finalidade, conclusão; 
• cópia de frases que demonstram a conclusão a que se pode chegar a partir do texto 
 

As questões que solicitam cópia encontram sua representação maior nas atividades 
propostas para o texto “Arte de ser feliz” de Cecília Meireles (Soares, 1990: 172-174), 
por sinal o último texto desse volume dedicado à 5ª série. Todas as oito questões 
elaboradas encaminham o aluno para a cópia, quer seja de trecho do texto, quer seja de 
alternativas apresentadas para as questões. A ênfase em questões dessa natureza, por si 
só, já demonstra a compreensão de que o sentido está no texto, cabendo apenas ao leitor 
recuperá-lo. Além disso, cria-se um modelo de leitura que se antecipa ao texto, 



podendo, portanto, ser aplicável a todo e qualquer texto. É certo que não estou 
afirmando que Soares (1990) não propõe outras atividades, mas a freqüência com que as 
citadas ocorrem denunciam a existência desse modelo de leitura que tem no texto, 
enquanto objeto fechado, portador do sentido, o seu sustentáculo.  
 No ALP, embora a freqüência com que surgem não seja a mesma, também se 
verifica a presença das mesmas questões propostas em Soares. Isso é mais uma prova de 
que se trata de um modelo de leitura que independe do texto e do leitor. Enquanto em 
Soares se destacam as questões relacionadas à estrutura da frase, em o APL sobressaem 
aquelas relacionas a aspectos da estrutura do texto e aquelas que solicitam o 
estabelecimento de semelhanças e diferenças entre textos. Provavelmente a intenção dos 
autores é responder ao segundo enfoque, principalmente, tendo em vista que uma das 
propostas do manual, explícita no subtítulo, é trabalhar com a diversidade de textos.  
Em ambos os livros, o texto é também freqüentemente utilizado como pretexto para a 
identificação de rimas, de tipos de frase, sem mencionar que é comum surgirem 
propostas, dentre as atividades dedicadas à leitura do texto, para que os alunos 
“inventem finais diferentes” para as histórias.  
 No fundo, por mais que os autores digam assumir uma “proposta inovadora” e 
insistam em reconhecer o papel ativo do leitor, prevalece, nas atividades propostas, um 
modelo de leitura como decodificação, já que o aluno acaba sendo instado a reconhecer 
o sentido como estando explicitamente representado no texto. Em outras palavras, ainda 
que os autores não assumam, impõe-se a concepção da leitura única, sustentada num 
conceito de linguagem com código ou mero instrumento de comunicação de que o 
sujeito-autor conscientemente lança mão e que o leitor poderá decodificar sem “ruídos” 
ou interferência de qualquer ordem. Além da inconsistência teórica presente nesses 
manuais, acredito que a limitação imposta ao conceito de leitura é também decorrente 
da própria condição do livro didático que não consegue (não pode?) dar conta da leitura 
enquanto um processo em que necessariamente o papel do leitor – concebido pelo 
manual didático a partir de antecipações e suposições, em geral, baseadas em 
estereótipos – é fundamental.  

Ora se é preciso reconhecer no processo de leitura o papel do leitor enquanto 
sujeito que produz sentidos, a partir do seu encontro com o texto, tendo em vista seu 
conhecimento anterior sobre o assunto e sobre a linguagem, sua capacidade de 
estabelecer relações com outros textos, de formular inferências etc., como propor 
atividades que respondam a essas dimensões sem conhecer esse sujeito que lê e, 
conseqüentemente, sem saber o que ele já sabe? Essa, parece-me, é a contradição básica 
de todo e qualquer livro didático: ele não pode prever o que ocorrerá com a leitura de 
um texto em sala de aula, enquanto um acontecimento discursivo, único e 
irreproduzível. Por isso, repete, em maior ou menor grau, uma maneira de ler o texto 
que privilegia os seus aspectos estruturais e organizacionais, como suportes da leitura 
possível ou passível de ser prevista, a partir do saber consolidado e naturalizado sobre a 
leitura na escola, sobre os gêneros do discurso – enquanto formas estabilizadas de 
enunciados (Bakhtin, 1997) que também delimitam uma forma de recepção – e sobre os 
tipos de textos que também remetem para o já-dado, já estabilizado.   

Parece não haver saídas? Talvez haja, desde que o LD não se institua como o 
discurso autorizado, absoluto, verdadeiro e único, desde que ele passe a ser visto com 
um dos instrumentos a serviço do ensino e da aprendizagem e não como o conteúdo do 
ensino e da aprendizagem. Não é demais repetir que a proposta do LD não pode 
substituir o trabalho desenvolvido por alunos e professores com o texto, tendo em vistas 



as reais condições de produção da leitura, das quais esses sujeitos são necessariamente 
constitutivos. 
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i Em Sousa (2000) também analisei esses dois manuais, enfocando, contudo, outros aspectos, além 
daqueles que aqui serão tratados. Soares consta dentre os manuais analisados por Ruiz (1988); e ambos 
constam da análise estabelecida em Marcuschi (1997). 
ii Aqui não discutirei o conceito de tipos textuais, mas, pelos exemplos citados, o leitor poderá tirar suas 
conclusões. 
iii Evidentemente não estou solicitando que o leitor entenda. Particularmente, confesso que não entendi. 
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Resumo – Para dar ao professor de língua portuguesa as condições necessárias à 
realização das propostas  dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), os estudos 
lingüísticos trazem para a escola uma visão de linguagem como trabalho, como 
mediação, como discurso. Buscar tais objetivos e considerar a educação como processo 
histórico envolve as atividades de sala de aula duplamente no discurso: (a) como forma 
de abordar o próprio objeto lingüístico e as experiências de mediação e (b) como prática 
na inter-relação entre os sujeitos desse processo. A proposta é refletir sobre aspectos da 
formação do professor de língua materna segundo uma abordagem de fundamentação 
discursiva.  
Palavras-chave: Discurso. Texto. PCNs. 
 

Abstract – In order to have all the necessary conditions to be successful in  the purposes 
of the Parâmetros Curriculares Nacionais, the professional dealing with maternal 
language in school needs the support of the linguistic studies about language as 
discourse. To attain these aims and considering education as historical process affects 
the classroom activities in two ways: (a) as an approach to the linguistic object and its 
mediating functions and (b) as a socio-discoursive practice in which the subjects of that 
interaction are constituted. The reflections here are about these two-way necessities for 
the subjects in classroom practices. 

  Key-word: Discourse. Text. PCNs. 

  

Com o objetivo explícito de dar solução ao fracasso escolar das últimas décadas no 
Brasil, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) propõem “um grande esforço de 
revisão das práticas tradicionais” (p.19) para “encontrar formas de garantir, de fato, a 
aprendizagem da leitura e da escrita.” (idem) Valem-se, para isso, do grande avanço da 
produção científica na área, que “tornou possível repensar sobre as questões 
envolvidas no ensino e na aprendizagem da língua”(p.20). “Daí os Parâmetros 
Curriculares Nacionais soarem como uma espécie de síntese do que foi possível 
aprender e avançar nesta década”(idem). Por isso a opção por uma perspectiva de 
língua como “um sistema de signos histórico e social que possibilita ao homem 
significar o mundo e a realidade”(p.24). Reconhecer, assim, que a “linguagem é uma 
forma de ação interindividual orientada por uma finalidade específica; um processo de 
interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes nos diferentes grupos de uma 
sociedade, nos distintos momentos de sua história”(p.23-24) tem como    conseqüência 
conceitual que “produzir linguagem significa produzir discursos”(p.25).  

Mas falar de discurso na escola não representa apenas uma troca de rótulos no objeto 
do processo ensino-aprendizagem. Representa um novo caminho em duas direções: 
aponta para (a) o discurso como alvo do processo ensino-aprendizagem (o discurso 



mencionado na escola); e para (b) o discurso como veículo desse ensino-aprendizado 
(o discurso utilizado na escola). 

Há, portanto, ao menos duas fontes de dificuldade para o professor de ensino básico 
que deseja atender às propostas dos PCNs para o ensino de Língua Portuguesa. A 
proposta é aqui traçar algumas linhas de reflexão sobre as conseqüências de uma 
abordagem de fundamentação discursiva para o processo de ensino-aprendizagem de 
língua portuguesa nas escolas de ensino básico.  

 

1. Na direção do discurso como alvo. 

Para os PCNs, o “discurso, quando produzido, manifesta-se lingüisticamente por meio 
de textos. Assim, pode-se afirmar que texto é o produto da atividade discursiva oral ou 
escrita que forma um todo significativo e acabado, qualquer que seja sua 
extensão.”(p.25) 

De acordo com o respaldo que as pesquisas lingüísticas dão às abordagens dos PCNs, 
discurso não é apenas um objeto lingüístico, mas um objeto sócio-histórico, e, como 
tal, não acontece no vazio; relaciona-se a outros discursos e realiza-se em forma de 
textos. “Na perspectiva do discurso, o texto é lugar de jogo de sentidos, de trabalho da 
linguagem, de funcionamento da discursividade.” (Orlandi, 1996:63). E, se como 
objeto empírico, o texto tem começo, meio e fim, como discurso caracteriza-se pela 
incompletude (cf. Orlandi, 1996). Isso porque “o texto – exemplar do discurso – é 
multidimensional, enquanto espaço simbólico”(id. ib.: 14); é “uma peça significativa 
que, por um gesto de autoria, resulta da relação do ‘sítio significante’ com a 
exterioridade” (id.ib.:15). Trabalhar com texto – na escola ou nas pesquisas 
acadêmicas – é trabalhar com uma unidade de análise afetada por suas condições de 
produção; não como qualidades indesejáveis, mas como a própria natureza constitutiva 
do objeto. 

Nesse sentido, “uma teoria da atividade linguageira lida com formas em teste, reteste 
e reformulação constante, em que nada é definitivo, tudo está no contínuo sendo e vir- 
a-ser.” (Votre, 2001:21). Textos não são objetos naturais, são artefatos culturalmente 
construídos, marcados pela cultura, pela situação social, pelo ato pragmático, pelas 
mãos e mentes dos co-autores dentre os quais eles – textos – emergem (cf. Marcuschi, 
2002:30). Não estamos aqui diante apenas da impossibilidade de traçar limites precisos 
e previsíveis para um objeto de trabalho, mas, sobretudo, diante da aceitação positiva 
dessa impossibilidade; considerando-a não como uma falha lingüística ou pedagógica, 
mas tornado-a produtiva na maneira de viver a lingüística e o ensino. 

Conhecer características de textualidade e ser capaz de sistematizar condições de 
produção de textos – realizadores de discursos –  torna-se, assim, prioritário para o 
professor de língua materna. Não que a teorização tão cara às reflexões acadêmicas 
deva ser a substituta de uma prática tradicional de “transmissão do saber”, mas que 
essa teorização seja capaz de fornecer ao professor os meios para que se constitua um 
novo modo de relação com o objeto de trabalho lingüístico: o caráter de sempre-em-
processo do texto, a incompletude do discurso contrapõem-se ao caráter previsível, 
completo, definível e autoritário das regras gramaticais, tão valorizadas por nossa 
tradição escolar. Em um ensino de língua discursivamente orientado, maleabilidade 



lingüística não significa, como bem aponta Votre (2001:19-20), a possibilidade de se 
utilizar qualquer alternativa gramatical ou lingüística em qualquer contexto, mas de 
reconhecer as situações propícias a cada uso. Tal reconhecimento não exclui nem a 
forma lingüística nem a gramática, mas incorpora-as de maneira menos dicotômica e 
categórica: situa-as em práticas discursivas específicas. Aproximamo-nos aqui de outro 
conceito intrinsicamente ligado a discurso e a texto: o gênero textual. Diz Marcuschi 
(2002: 20) que “gêneros textuais surgem, situam-se e integram-se funcionalmente nas 
culturas em que se desenvolvem. Caracterizam-se muito mais por suas funções 
comunicativas, cognitivas e institucionais do que por suas peculiaridades lingüísticas 
e estruturais.” Como para falar – ou escrever – utilizamos sempre o discurso, “todos 
os nossos enunciados dispõem de uma forma padrão e relativamente estável de 
estruturação de um todo. “(Bakhtin, 2000:301) Adquirimos o reconhecimento ativo 
dessa relativa estabilidade – a que Bakhtin chamou de gêneros do discurso – como 
adquirimos a língua materna: não nos dicionários ou gramáticas, mas no exercício 
efetivo e concreto da linguagem, quando os discursos se “moldam à forma do 
enunciado que pertence a um sujeito falante e não podem existir fora dessa forma” 
(id. ib.: 293) . No entanto, não podemos desconhecer que é também sobre estruturas 
gramaticais e lexicais que se formatam esses enunciados convertidos em textos.  Por 
isso, situa-se o  trabalho com o “objeto” texto entre uma “interioridade” e uma 
“exterioridade” lingüística. 

Com respeito à interioridade – conjunto de relações e características específicas que se 
dão no interior da estruturação textual –, não é de se tomar como de menor importância 
o fato de os PCNs explicitamente colocarem os aspectos gramaticais a serviço das 
atividades de reflexão sobre a língua, com o objetivo principal de “melhorar a 
capacidade de compreensão e expressão dos alunos, em situações de comunicação 
tanto escrita como oral.” (p.78): “É no interior da situação de produção de texto, 
enquanto o escritor monitora a escrita para assegurar sua adequação, coerência, 
coesão e correção, que ganham utilidade os conhecimentos sobre aspectos 
gramaticais.”(p.89). Evita-se, assim, a inadequação da rubrica de cientificidade 
(nomenclatura, regras) para encobrir uma  reprodução acientífica, que exclui os fatos, 
dilui os objetos, na enfatização de classificações, categorizações que pouco têm a ver 
com a funcionalidade, com os usos da língua – que pouco têm a acrescentar numa 
prática discursiva.  

No que toca à exterioridade – relações entre a organização do texto e as condições 
sócio-cognitivas de sua produção – , não basta ao professor ensinar como se 
comportam as estruturas lingüísticas usadas textualmente, é necessário também 
“ensinar” o usuário da língua a se comportar lingüisticamente – a reconhecer a 
adequação de variedades lingüísticas ou textuais e a se constituir como sujeito da 
linguagem. Por isso, mais do que objetivamente abordar o texto (discurso) como 
material de trabalho, volta-se o processo ensino-aprendizagem também para o usuário 
da língua, mais precisamente, para os sujeitos que se constróem na constituição de 
discursos.  

Os PCNs ecoam, então, estudos lingüísticos que trazem para o espaço escolar uma 
visão de linguagem como trabalho, como mediação; não como instrumento, mas como 
uma ação constitutiva de transformação. Pelo trabalho, a linguagem se constitui 



marcada pela história: como cada um dos atores tem sua própria história, cada sala de 
aula, cada grupo tem condições e exigências diferentes na constituição de sentidos.  

 

2. Na direção do discurso como caminho 

Priorizar o texto como unidade de ensino, além de reorientar os objetos (ou conteúdos) 
de trabalho, também recoloca sob novo foco as relações de ensino-aprendizagem. Para 
uma escola habituada a trabalhar com o previsível, controlável como a nossa tradição 
impõe, essa incompletude, essa mobilidade caracterizadoras do texto surgem como um 
grande desafio. Sair de um terreno estável para outro – por natureza, movediço e 
inconstante – não apenas provoca insegurança teórica mas traz exigências de natureza 
diferente: a relação professor-aluno precisa tornar-se, de fato, dialógica para que 
ambos possam sistematizar o que há de sistematizável sem perder a liberdade para o 
que há de criativo e inovável na linguagem. Absorvem, assim, as práticas sociais que 
acontecem na escola a reversibilidade de papéis que constitui o trabalho lingüístico. 

Ter como alvo o texto implica um trabalho pedagógico sobre todas as condições de sua 
produção, especialmente com os sujeitos que o produzem. Diz Ingedore Koch 
(2002:15)  que “à concepção de língua como lugar de interação corresponde a noção 
de sujeito como entidade psicossocial, sublinhando-se o caráter ativo dos sujeitos na 
produção mesma do social e da interação e defendendo a posição de que os sujeitos 
(re)produzem o social na medida em que participam ativamente da definição da 
situação na qual se acham engajados, e que são atores na atualização das imagens e 
representações  sem as quais as comunicação não poderia existir.” O texto é, assim, o 
próprio lugar de interação em que os interlocutores/alunos se constróem como sujeitos 
ao produzir sentidos nessa complexa atividade interativa que “requer a mobilização de 
um vasto conjunto de saberes (enciclopédia) e sua reconstrução no interior do evento 
comunicativo”(id.: 17) 

Fundamental, pois, esse deslocamento de valores: em uma abordagem discursiva, os 
alunos não podem ser mais os receptores passivos do ensino. No processo de ensino-
aprendizagem apoiado em textos, os alunos tornam-se necessariamente, 
atores/construtores de uma prática social, com características e necessidades 
específicas, que ocorre em situações concretas de sala de aula. 

Mas, na escola como instituição, tradicionalmente, predomina o discurso autoritário: 
prevê-se um sujeito homogêneo, tanto como falante quanto como ouvinte; uma 
enunciação isenta de tensão; e a falta de reversibilidade de papéis, onde só aluno 
aprende, só professor ensina (cf. Orlandi, 1987). Ao preservar-se tal discurso e 
expectativas, sabotam-se as condições de uma eficaz produção textual, mutila-se o 
processo que tem no texto o foco do ensino/aprendizagem  de língua portuguesa. É 
necessário romper com a circularidade dos discursos pedagógicos, que retomam 
sempre sentidos já existentes, pois, mesmo que essa retomada saia do coletivo e passe 
pelo individual, volta sempre ao coletivo como forma de legitimação do poder (cf. 
Orlandi, 1987). Quando o  dialogismo se instaura na linguagem como trabalho – e na 
escola, com a interação entre sujeitos históricos – também os alunos constróem 
ativamente as práticas de sala de aula, tanto as de linguagem quanto as de ensino-
aprendizagem; também eles “entram no jogo” com sua reserva de capital lingüístico, 



para usar um termo de Bourdieu e Soares (1985), e seu conhecimento de práticas 
discursivas. A escola não detém o monopólio do saber nem da interação verbal. É 
apenas uma das instâncias em que se privilegia a tomada de consciência sobre as 
práticas sociais constituídas discursivamente. 

 

3. Um caminho de mão dupla 

Considerar a Educação como processo histórico, como efeito de sentidos entre 
interlocutores historicamente situados envolve as atividades de sala de aula 
duplamente no discurso: como prática na inter-relação entre os sujeitos desse processo 
e como uma forma de abordar o próprio conhecimento e as experiências de mediação – 
uma ação sobre sujeitos e objetos. Faz-se, então, cada vez mais necessária uma 
formação lingüística do professor que ressalte o caráter discursivo da linguagem para 
que ele seja capaz de lidar com o sempre-refazer da unidade textual.   

Pelo trabalho, a linguagem se constitui marcada pela história: como cada um dos 
atores tem sua própria história, cada grupo social, cada sala de aula tem condições e 
exigências diferentes na constituição de sentidos que circulam como textos. Tal 
flexibilidade deve, então, ter sua importância em um planejamento didático-
pedagógico também flexível, porque, ao reconhecer os atores das práticas escolares 
como sujeitos, permite-se a “invasão” de uma consciência, de uma ideologia não-
estruturalista em um espaço institucionalmente controlado. 

Do mesmo modo que reconhecer nos gêneros textuais seus aspectos sócio-
comunicativos e funcionais não implica desprezar os aspectos formais (cf. Marcuschi, 
2002), também evitar o discurso autoritário não implica desconhecer as relações 
assimétricas caracterizadoras do espaço escolar. O redirecionamento do foco 
gramatical para o apoio a uma abordagem discursiva tem seu sucedâneo no 
redirecionamento do foco autoritário – de transmissão dos conteúdos – para uma 
liderança mediadora do processo. Cabe, sim, ao professor dirigir o processo ensino-
aprendizagem – daí a necessidade de uma formação adequadamente discursiva –, 
enquanto o aluno se constitui como interlocutor – não como apassivado. Como 
interlocutor em uma prática sócio-discursiva que não apenas revele assimetrias ou 
diferenças, mas que recoloque tais assimetrias em uma rede de relações nas quais os 
atores podem e devem assumir sua historicidade, sua heterogeneidade e sua 
incompletude; tal como os discursos que  constituem. 

A formação de um professor apto a transitar pelos espaços teóricos previstos nos PCNs 
deve visar a um profissional capaz de trabalhar com o discurso – como alvo – e no 
discurso – como caminho; deve se instaurar na dialética entre a  formação técnica e a 
formação ideológica, pois não basta ao condutor do processo pedagógico conhecer as 
bases teóricas de uma abordagem discursiva, é necessário, sobretudo, querer e saber se 
situar como um dos sujeitos dos discursos que constituem e são constituídos no espaço 
escolar. 

Desse modo, as pesquisas lingüísticas advindas, freqüentemente, da polêmica, da 
ausência de consenso ou da incompletude, que caracterizam o trabalho acadêmico (cf. 
Kleiman, 2002) – não podem se distanciar de uma prática que busca a definição, a 
ordem, o controlável, da prática discursiva do professor do ensino básico. E, da mesma 



forma que a pesquisa acadêmica “invade” o ensino fundamental e médio, também  as 
implicações didático-pedagógicas, de caráter mais prático, precisam vir validar as 
reflexões teóricas da academia. 
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RESUMO: O paradigma clássico encontrado nas teorias discursivas ampara-se na 
concepção representativa da linguagem. O nome próprio, enquanto categoria de 
nominação transparente como ideal de representação pura,, reorienta as teorias 
lingüísticas para uma operação lexical, uma operação em que o sujeito se submete à 
objetividade representada. Em alguns sistemas delirantes nas psicoses, o ponto de 
partida da organização enunciativa se apóia em nomes próprios, numa aparente 
ancoragem do sujeito na designação de uma referência que implica a permanência do 
objeto. Para esclarecer algumas direções possíveis do papel dêitico do nome próprio 
na enunciação, tomaremos o caso de um relato de um psicótico, Schreber 
[1903(1995)], publicado no livro Memórias de um doente de nervos. 
PALAVRAS-CHAVE: enunciação, discursos nas psicoses, Psicanálise 
 
ABSTRACT: The representative conception of language is the classical paradigm in 
theories concerning discourses. Proper names become a lexical issue since they are a 
nomination category, a transparent pure representation. They role the central point in 
utterance organization in some delusion systems in psychosis. Doing so, the subject may 
be apparently supported by designation of a reference which implies the permanence of 
object. To clarrify some possible directions for the deitic role of proper names on 
utterances, it will be analysed some fragments of the book “Memórias de um doente de 
nervos” by Daniel Paul Schreber [1903(19950]. 
KEY WORDS: utterance, discourses in psychosis, psychoanalysis 
 
 
Introdução 
 

Real, Simbólico e Imaginário são três ordens psíquicas que norteiam as 
relações dos sujeitos nos discursos. Em O seminário sobre as psicoses 
(1988:18), Lacan apresenta o seguinte exemplo, mostrando como a relação do 
sujeito da enunciação com as três ordens a partir de um objeto no mundo – um 
carro vermelho – determinará a organização dos enunciados: 
 

Se ele [o psicótico] encontra na rua um carro vermelho (...) Esse carro tem uma 
significação (...) essa intuição delirante (...) Será ela favorável? Será ameaçadora? 
Sem dúvida, o carro está ali por alguma razão. (...) Podemos encarar o encontro com 
o carro vermelho (...) numa função imaginária que (...) traduz-se pelo fato de que esse 
vermelho para o sujeito tê-lo-á feito ver vermelho (...) o caráter expressivo e imediato 
da hostilidade ou da cólera (...) enfim, podemos compreender o carro vermelho na 
ordem simbólica, a saber, como é compreendida a cor vermelha num jogo de cartas, 
isto é, enquanto oposta ao preto, como fazendo parte de uma linguagem já 
organizada. 
 
No nível discursivo, o sujeito do enunciado – um sujeito submetido ao 

código social de identidade designada no exterior – sofrerá restrições também 
do código da língua e forçosamente terá que fazer ajustes lingüísticos ao se 



referir ao carro vermelho. Sendo assim, o sujeito da enunciação submete-se ao 
sujeito do enunciado, aceita suas imposições e censura qualquer expressão 
bizarra acerca do carro ou da cor vermelha. O sujeito da enunciação, ao 
contrário do sujeito do enunciado, é da ordem inconsciente e é representado 
por um significante em relação aos outros da cadeia que o suporta. Ou seja, o 
sujeito do enunciado não corresponde ao sujeito da enunciação, já que são 
escravos de senhores diferentes. 

 Posso adiantar que, nos estados de psicoses, essa não correspondência 
entre enunciação e enunciado decorre de uma certa peculiaridade da ordem 
simbólica na interseção com a ordem imaginária que falhará na sua função de 
dissimular as exigências do inconsciente frente ao real, não permitindo a 
estabilização das  cenas enunciativas. Eu proponho o termo “cena enunciativa”, 
numa clara alusão ao estudo de Mannoni (1969) sobre o papel da ordem 
imaginária diante do jogo de ilusão no teatro, em Clefs pour l’Imaginaire ou 
l’Autre Scène.  A metáfora do jogo realizado no teatro, em que um ator 
desempenha às vezes mais de um personagem no palco, é pertinente para se 
refletir sobre o conflito entre consciente e inconsciente e entender porque os 
espectadores se identificam com um ou mais personagens mesmo sabendo que 
o ator empresta apenas um corpo para enunciados estranhos ao ator e entre os 
próprios personagens. No jogo de faz-de-conta tem-se que esquecer que é um 
faz-de-conta para que haja identificação imaginária. Nas cenas enunciativas 
nas psicoses, algo semelhante acontece quando o sujeito muda de cena para 
entrada de um outro “personagem”,  só que não há identificação imaginária 
porque o interlocutor espera que o sujeito do enunciado mantenha-se coeso 
numa única identidade do sujeito da enunciação. 

Assim, como ordens psíquicas em funcionamento nos discursos, seus 
papéis são decisivos nos efeitos  de sentidos sobre os interlocutores,  já que a 
identificação imaginária que entra em funcionamento na situação discursiva é 
definitiva na tomada do outro enquanto semelhante. Quando não há 
identificação, os efeitos de sentidos dão lugar aos efeitos de estranhamento. 
Mas o imaginário sozinho seria pura dispersão. A relação do sujeito do 
enunciado com o sujeito da enunciação se dá porque há um movimento 
constante de simbolização, apoiada no material lingüístico, que dê sentido ao 
real. O real, bem-entendido, considera-se aquilo que se apresenta ao sujeito da 
enunciação como enigma e que deixa de ser real ao passar pelo crivo do 
imaginário e do simbólico. O resultado é o enunciado. 
 
As urgentes demandas do sujeito da enunciação 
 

A não-correspondência entre enunciado e enunciação não é uma 
característica exclusiva das psicoses, já que a conseqüência imediata do 
movimento entre as três ordens psíquicas é o equívoco, pois alguma coisa que 
é dita no plano do enunciado sempre poderá ser outra coisa já que o acordo 
com o plano da enunciação é temporário. Pode-se falar outra coisa em seguida, 
às vezes até contraditória. Não há certeza de nada. E isso faz parte da dimensão 
humana e não somente da dimensão humana das psicoses. 

No uso dos nomes próprios nas cenas enunciativas nas psicoses, 
percebe-se sua função designativa atrelada à função de interpelação virtual (o 



sentido de interpelação virtual foi tirado de Granger, 1982). A interpelação diz 
respeito ao próprio jogo enunciativo. Alguém é chamado para dentro da cena 
enunciativa, a partir de um nome próprio. Granger  destaca que a questão dos 
nomes próprios não é semântica, e sim pragmática, querendo dizer com isso 
que o uso dos nomes próprios encontra-se norteado por relações do enunciado 
com as circunstâncias de enunciação. Assim, se a referência do nome ‘Daniel 
Paul Schreber’ não pode ser descrita não é porque ela não depende da língua, 
mas porque ela depende da enunciação. Sua especificação radical é de natureza 
pragmática. Sua função de interpelação virtual vem do fato de que o nome é 
livremente atribuído a um indivíduo em seu nascimento e esse designador 
rígido (no sentido formulado por Kripke) identifica aquele indivíduo 
independentemente dos predicados que possam ser atribuídos a ele. Assim, de 
um ato de nomeação primeiro, toda sua evocação se dará na forma de 
interpelação numa cena enunciativa. 

O nome Schreber é emblemático para levantar questões a respeito do 
ato de designar e interpelar nas cenas enunciativas. Daniel Paul Schreber 
escreveu seu famoso livro em 1900 com o mais bem elaborado delírio de que 
se tem notícia. Paralelamente à escrita do livro, ele interpõe recurso, apelando 
da sentença que interditava o seu direito pleno de administrar seus bens de 
modo autônomo. Após idas e vindas de laudos periciais e recursos impetrados 
por ele, Schreber acaba ganhando a causa em 1902.  

 
O presidente da Corte de Apelação, em afastamento, sr. Dr. Daniel Paul Schreber, de 
Dresden, foi transferido, para fins de tratamento, para o sanatório da província a 29 de 
junho de 1984, e desde essa data aí permaneceu de modo ininterrupto (parte do laudo 
médico-legal assinado por Dr. Weber) 

 
No fragmento acima, o nome “Daniel Paul Schreber” desempenha duas 

funções: designativa e interpelativa. Ao ser chamado à cena enunciativa pelo 
dr. Weber, o perito judicial, desse lugar o Schreber que entrou com recursos na 
Corte de Apelação, do qual é presidente em afastamento, nem sempre pode 
responder.  

 
Estou persuadido de que no meu corpo podem ser observados certos fenômenos 
inteiramente inexplicáveis pela experiência científica comum (...) Afirmo, portanto, 
que no meu corpo, em particular no peito, estão inteiramente presentes as 
peculiaridades correspondentes ao sistema nervoso de um corpo feminino, e estou 
convencido de que um exame físico o comprovaria. (assinado por Dr. Schreber, 
presidente da Corte de Apelação, em afastamento) 

 
 Fica claro que o nome Schreber participa de cenas enunciativas 
apontando designações ora em acordo ora em desacordo com o perito. 
Schreber responde e assina como presidente da Corte, porém é de um outro 
lugar enunciativo que ele designa por Schreber um corpo feminino. O 
desacordo não fica só evidente nas cenas conflitantes em que Schreber atua. 
Um outro perito atravessa confortavelmente por essas cenas estranhas e dirige-
se ao Schreber, seu colega da Corte: 
 

Uma pessoa que demonstra ser capaz de conduzir uma questão jurídica tão difícil e 
intrincada como essa, com documentos por ela mesmo elaborados, com prudência, 
conhecimento de causa e,  no que diz respeito à consideração pela opinião dos 



outros, com tanto tato e discrição, merece certamente a confiança na sua capacidade 
de conduzir de modo razoável as questões muito mais simples e menos importantes da 
vida civil. 
 
Cabe ao sujeito do enunciado manter o acordo com seu interlocutor. 

Percebe-se que os interlocutores de Schreber, no processo, participam 
imaginariamente das cenas montadas pelos sujeitos dos enunciados. O 
desacordo entre o Schreber, presidente da Corte, e o Schreber que nomeia um 
corpo feminino, vai sofrer uma dissipação temporária através do recurso de 
atribuir predicados incongruentes e ações estranhas incompatíveis ao nome 
Schreber, o presidente da Corte, a vozes outras com suas cenas particulares de 
enunciação, cenas nitidamente marcadas como exteriores ao sujeito do 
enunciado 
 

Partes pequenas da alma de Flechsig, que permaneciam bem longe e que por isso 
muitas vezes ficavam muito tempo sem entrar em contato com meus nervos, 
costumavam exclamar, repetidas vezes, como que admiradas: “Mas, então, ele ainda 
não foi emasculado?” Não raro, os raios divinos, aludindo à emasculação 
supostamente iminente, acreditavam poder zombar de mim como “Miss Schreber”. 

 
 Vozes alheias ao sujeito do enunciado, portanto, o chamavam de Miss 
Schreber. Vozes que vêm de um Outro lugar, que apesar de marcar um 
desacordo entre os dois planos – de enunciado e enunciação – paradoxalmente 
tentam dar um apaziguamento a esses dois estados em discordância - “Não fui 
eu quem ...” me chamei “Miss Schreber” nos avisa Schreber. Será o fim do 
desacordo? 
 

... não contesto o fato de que meu sistema nervoso, há vários anos, se encontra em um 
estado patológico. Mas contesto categoricamente ser ou de ter sido doente mental. 
Minha mente, isto é, o funcionamento das minhas forças intelectuais, é tão clara e 
saudável quanto a de qualquer outra pessoa, e – com exceção de algumas idéias 
hipocondríacas sem importância – tem sido assim desde o início da minha doença 
nervosa. Conseqüentemente, o parecer do senhor perito, à medida que supôs em mim 
a presença de paranóia (loucura), incorre em uma ofensa tão grave à face da verdade, 
que é difícil imaginar algo pior.  
 
Zizek [1990(1992)] faz uma diferenciação entre o eu como instância 

ativa de síntese e o Outro, enquanto lugar de formulação de enunciação 
desconhecido do sujeito. Há, portanto, uma tensão fundamental e irredutível 
entre o sujeito do enunciado que se nomeia “eu”, estruturado de acordo com os 
valores sociais, e os impulsos inconscientes (do Outro) que a ele se opõem, no 
lugar do sujeito da enunciação. Nesse conflito, o sujeito da enunciação vê-se 
numa realidade histórica alienada em si mesma na produção do enunciado. 
Para Schreber, juiz-presidente da Corte de Apelação na cidade de Dresden, 
respeitado pelos seus pares, essa era uma realidade histórica terrível. 
 

Ora, para mim é algo subjetivamente certo que em meu corpo – em conseqüência de 
milagres divinos, segundo minha concepção, repetidas vezes demonstrada – esses 
órgãos se apresentam do mesmo modo que ocorre exclusivamente no corpo da mulher 
(...) especialmente se penso em coisas femininas, chegar a uma sensação de volúpia 
correspondente à feminina ... 

 



 Não havia sempre uma instância em Schreber que barrasse tal 
fatalidade ao sujeito do enunciado. Naturalmente, a realidade imaginária social  
entra no inconsciente sempre já traduzida na linguagem do Outro, ou seja, do 
inconsciente. Sendo assim, uma formação discursiva sobre a homossexualidade 
como uma doença ou uma vergonha para o homem aparecerá nos discursos 
sempre travestida da relação que essa formação imaginária manteve com a 
realidade simbólica e com o real que fica resistindo à simbolização. Era uma 
vergonha ser mulher, ser Miss Schreber, mas isso não impedia que a 
enunciação aceitando a emasculação fosse feita no enunciado. Mesmo 
atribuindo aos raios divinos o lugar da enunciação, a realidade simbólica de 
Schreber não rejeita o seu desejo de ser mulher. O sujeito da enunciação é 
captado de tal forma performativa que, mesmo sendo colocado numa certa 
relação de exterioridade com essa verdade - o lugar da “realidade objetiva dos 
fatos”, do sujeito do enunciado - , ele enuncia de um lugar inabalável. 
 
Conclusão 
 
 A enunciação é o ato simbólico do sujeito, regido pela leis da língua e 
da cultura, enquanto o enunciado é o resultado desse ato, também regido por 
princípios pragmáticos imaginários que atam o laço social, mas no campo das 
psicoses, “nunca se lida com outra coisa que não os diversos modos de 
desacordo” (Allouch, 1995:157). Schreber invocou uma segunda pessoa para 
enunciar: “não fui eu quem me chamou de Miss Schreber”. Assim mesmo, esse 
mesmo Schreber não desconhece “estar falando de algo que lhe falou” 

Lingüisticamente, os embreadores no enunciado servem como marcas 
discursivas que acabam com as possibilidades apaziguadoras que a separação 
entre o sujeito do enunciado que se reconhece como Schreber, presidente da 
Corte, e a Miss Schreber nomeada pelas vozes poderiam executar. De ambas as 
cenas enunciativas surge na materialidade do embreador “eu” o desacordo 
entre enunciado e enunciação, logo ele que nas teorias lingüísticas costuma ser 
associado a um sujeito intencional (ao ego, para Benveniste) que se apropria da 
língua colocando-a no discurso. Entre o dito e o dizer, há uma ruptura lógica 
entre aquilo que o enunciado produz como efeitos de sentidos e como o sujeito 
de enunciação se posiciona em relação à cadeia de significantes que o suporta, 
sua realidade simbólica. 

Nesse conflito, o sujeito da enunciação vê-se numa realidade imaginária 
alienada em si mesma na produção do enunciado. O simbólico dá as 
coordenadas materiais, isso pode, isso não pode. O imaginário tem que se 
arranjar com esse material simbólico para manter o laço social entre os sujeitos 
nos discursos e o real fica de boca aberta, à espreita, para deixar suas marcas 
no silêncio das pausas das frases interrompidas. São pausas que não falam, já 
que, no real, todos os recursos lingüísticos são inócuos e é esse real que 
aparece nos interstícios, nas lacunas das frases interrompidas. 

 
O sistema do não-falar-até-o-fim se aperfeiçoou cada vez mais com o correr dos anos, 
à medida que as almas começaram a deixar de ter pensamentos próprios. Há anos são 
pronunciadas dentro dos meus nervos, com enorme freqüência e repetições aos 
milhares, apenas conjunções isoladas ou locuções adverbiais, destinadas a introduzir 
orações secundárias com qualquer conteúdo que satisfaça o espírito pensante. Assim, 



ouço há anos, todos os dias, repetidas centenas de vezes, faladas dentro dos meus 
nervos, as palavras totalmente desconexas: “Mas por quê?”,  “Por isto, porque que eu” 
(...) “Agora eu vou me”, “Você deve de fato”, “Nisto eu quero” ... 

 
Ao não se satisfazer com as bizarrices lingüísticas conduzidas pelo 

mestre de cerimônia, o nosso velho conhecido embreador – eu -, bizarrices 
essas imprescindíveis para que o sujeito do enunciado possa enfim se projetar 
no discurso, a frase é interrompida porque ao sujeito da enunciação só resta 
submeter-se a um real incontrolável, sem lei da língua que poderia lhe dar a 
materialidade simbólica e sem as crenças imaginárias que poderia lhe dar o 
aceite da ordem social 
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RESUMO: Pretende-se tomar uma narrativa oral como incitamento para uma 
discussão sobre os gêneros do discurso, explorando a concepção proposta por Bakhtin, 
e entrelaçando-a aos métodos de abordagem do discurso elaborados por Foucault. 
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ABSTRACT: This paper intends to take an oral narrative as an incitement for a 
discussion about the genders of the discourse, exploring a conception proposed by 
Bakhtin, and linking it on the approach method of the discourse organized by Foucault. 
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Dada a perspectiva da pluralidade e da multirreferencialidade do olhar 
contemporâneo, alguns estudos atuais vêm elaborando uma série de relações entre 
determinadas disciplinas e teorias. É comum, portanto, no campo da análise do discurso, 
vermos estudos que exploram aproximações e contrapontos entre, por exemplo, as 
teorias dos franceses Michel Pêcheux e Michel Foucault. Ainda são, entretanto, frágeis, 
na abordagem da análise do discurso, os possíveis diálogos que suscitem olhares sobre 
as concepções concernentes ao discurso planteadas por Foucault e pelo russo Mikhail 
Bakhtin. A nossa proposta, neste trabalho, é delinear mais um fio que reforce a 
possibilidade desse diálogo através da análise de uma narrativa oral (ver anexo) contada 
por uma professora da Escola Multisseriada da Linha 27, situada no Vale do Jamari, 
Rondônia. 

A definição de enunciado proposta por Bakhtin (2000) evidencia a idéia de diálogo. 
O enunciado é, para ele, um elo da cadeia muito complexa de outros enunciados na 
comunicação verbal, e por esse motivo não pode ser apartado dos elos que o precedem 
por fora e por dentro e o instigam a reações-respostas, isto é, a uma contínua 
“ressonância dialógica”. A noção de enunciado de Foucault não se distancia dessa 
concepção bakhtiniana. Para Foucault (2000), o enunciado não é considerado como um 
objeto inerte, mas como uma “materialidade repetível”; não é uma unidade autônoma e 
fechada em si, mas um “elemento em um campo de coexistência”. As idéias de 
repetição e de campo de coexistência harmonizam-se com as imagens erguidas pela 
concepção dialógica de Bakhtin para enunciado, na qual as imagens de cadeia e elo são 
a base. Tais imagens vêem-se reforçadas numa outra passagem em que Foucault define 
enunciado: “um enunciado tem sempre as suas margens povoadas de outros 
enunciados”. 

Os enunciados relacionam-se continuamente e, como lembra Bakhtin (2000), 
“dispõem de uma forma padrão de estruturação de um todo”, ou seja, a forma como os 
enunciados  são agrupados delineiam os gêneros do discurso. É imprescindível lembrar 
que as formas dos gêneros, na visão bakhtiniana, são mais maleáveis e livres do que as 



  

da língua, contudo os gêneros não deixam de ter um valor normativo, uma vez que eles 
não são construídos individualmente, mas pela emergência das vozes históricas e 
coletivas. Quando trabalha com a concepção de prática discursiva, Foucault (2000) faz 
uso de argumentações que dialogam com a noção de gênero discursivo de Bakhtin. A 
prática discursiva não pode ser confundida com a operação expressiva individual de um 
sujeito ou com a sua competência discursiva, ela é “um conjunto de regras anônimas, 
históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço”, construídas coletivamente, e 
que definem as condições de exercício da função enunciativa.  

Nesse sentido, é coerente iluminar um estudo sobre gêneros discursivos por 
intermédio da concepção de práticas discursivas, bem como dos princípios de controle 
do discurso. Tais princípios (Foucault, 1999) têm como centro a idéia de que a produção 
do discurso em toda sociedade é controlada, selecionada, organizada e redistribuída por 
procedimentos que se definem historicamente.  

O gêneros discursivos desencadeiam-se por uma composição triádica baseada nos 
seguintes elementos: o conteúdo temático, o estilo verbal e a construção composicional 
(Bakhtin, 2000). As narrativas orais delineiam-se enquanto uma espécie singular de 
gênero discursivo. Nelas, o primeiro elemento, a construção temática, emerge, na 
maioria das vezes, das histórias de vida e/ou das histórias mítico-ficcionais. No caso da 
narrativa oral que analisaremos, ocorre a junção entre a história de vida e o plano 
mítico. O estilo verbal, segundo elemento, possui características bem marcadas que 
serão evidenciadas ao longo da nossa análise; dentre elas, podemos destacar a repetição 
de vocábulos, que serve como elemento de encadeamento discursivo ou de explicitação 
do processo mental. O último elemento, a construção composicional, das narrativas 
orais elabora-se por uma rede complexa e múltipla de signos e estruturas, uma vez que, 
nesse caso, devem ser considerados: a estrutura do enredamento, a voz e as diferentes 
entonações, e os gestos. Logo, a construção composicional das narrativas orais envolve 
o corpo – na íntegra – do narrador. 

Tomemos, nesse momento, a narrativa Essa é da caipora, contada pela professora 
Zilma, para a análise de algumas peculiaridades do gênero narrativa oral. Como 
anunciamos anteriormente, uma marca bastante freqüente nas narrativas orais é a 
repetição, e uma das mais incidentes é a da conjunção aditiva e: “E eles foram caçar e, 
quando chegaram num certo lugar”; “E eles dizendo que os cachorro já chorando 
mesmo”; “e começaram a acuar de novo”; “e apanhando mesmo”. Outra repetição 
muito comum que marca a oralidade das narrativas é a do advérbio aí: “Aí ... ‘Vamo, 
compadre Chico’ ”; “Aí ele disse...”; “Aí ele falou ... esse tio João...”; “Aí ficaram um 
tempinho ali”; “Aí meu pai pegou e falou pra o meu tio”; “Aí meu pai vira e”. Algumas 
vezes ocorre, inclusive, a junção dos dois vocábulos anafóricos: e + aí, como no trecho: 
“e aí correram mesmo”. O uso de tais paralelismos anafóricos é comum nas 
performances das narrativas orais e tem o objetivo de instaurar a coesão discursiva, 
funcionando como encadeadores do discurso. Especialmente o advérbio aí funciona 
também como um agente de suspense do texto. Ao usá-lo, o narrador, ao mesmo tempo 
em que encadeia o seu discurso, espera enlaçar paulatinamente a atenção do seu 
ouvinte, fazendo-o construir imagens que não só acompanham o narrado, mas que 
pretendem adivinhá-lo. 

Há outros vocábulos que funcionam como encadeadores do discurso, como é o caso 
de nisso: “Nisso, quando eles tavam já perto”, e de quando: “Quando ... eles costuma ir 
lá”; “quando chegaram num certo lugar”; “Quando chegaram lá, quando foi chegando 
lá”. Nisso pode ser considerado um sinônimo expressivo do advérbio aí, tendo o mesmo 



  

valor e objetivo performático. Além de servir de encadeador discursivo, o advérbio 
quando institui a temporalidade diegética, que, no caso dessa narrativa, não se marca 
por uma cronologia de datas, mas pela seqüência dos momentos narrativos. 

Uma outra palavra que se repete de forma significativa é o advérbio já: “Nisso, 
quando eles tavam já perto, só ouviram foi os grito dos cachorro. Os cachorro já tava na 
peia: ‘ai, ai, ai, ai, ai, ai ...’ E eles dizendo que os cachorro já chorando mesmo, que tava 
sendo ... uma taca violenta.” Esse advérbio, a exemplo do “quando”, funciona como um 
marcador da temporalidade narrativa. Além de tal função, o já provoca o efeito de 
sentido de aproximação do ouvinte aos fatos narrados, não apenas situando-os num 
tempo circunstancial, mas fazendo com que os mesmos tenham a impressão de 
vislumbrar as imagens narrativas concretamente, como se presenciassem os fatos dentro 
da diegese. 

As repetições, como vemos, não se prestam apenas ao papel de encadeamento 
discursivo da oralidade, mas geram diversificados efeitos de sentido. As dezesseis 
ocorrências do vocábulo “cachorro” [=cachorros] na narrativa não é aleatória; ela indica 
que uma das bases de sentido se encontra em torno dessas personagens (os cachorros). 
Ainda que a narrativa ostente dois protagonistas humanos (o pai e o tio da narradora), é 
a partir dessas outras personagens, seres irracionais, que a base do mistério narrativo 
será gradativamente desvelado – a caipora se apresenta para os cachorros, não para os 
humanos.  

Há reiterações que explicitam o processo mental do narradora. A narrativa flui no 
ato ininterrupto da narração. Vejamos alguns exemplos: “ ‘Vamo, compadre Chico, 
vamo, vamo, vamo, compadre João, vamo chegar lá’”; “Quando chegaram lá, quando 
foi chegando lá encostadinho”; “Começaram a ... a sair de junto deles”; “Mas, quando 
eles .. eles já tavam longe dos cachorro”. Essas reiterações e derivações externalizam o 
processo da prática discursiva da narradora, que orbita da memória à oralidade. Nesse 
processo, como se dá a ver, ocorrem apagamentos, esquecimentos. A narradora, por 
intermédio das reiterações, procura recuperar, no momento da contação, as imagens 
apagadas. Lembremo-nos de Paul Zumthor (1997b), quando afirma que o esquecimento 
“não anula; pole, apaga e clarifica o que deixa à lembrança”. O buraco de memória, 
ainda de acordo com Zumthor, é menos acidente, mais episódio criador. 

Todas as formas de reiterações encontradas nesta narrativa compõem o estilo verbal 
do gênero narrativa oral. No bojo das discussões obre prática discursiva, Foucault 
(2000) elucida-nos que as relações discursivas não são simplesmente internas nem 
externas ao discurso; elas “estão, de alguma maneira, no limite do discurso: oferecem-
lhe objetos de que ele pode falar, ou antes, (...) determinam o feixe de relações que o 
discurso deve efetuar para poder falar de tais ou quais objetos, para poder abordá-los”. 
Tais relações não caracterizam a língua utilizada pelo discurso, nem as circunstâncias 
em que ele se desenvolve, “mas o próprio discurso enquanto prática”. Nesse sentido é 
que as repetições, tão interditadas no discurso escrito, configuram-se enquanto elemento 
constitutivo essencial da narrativa oral 

Um outro princípio de constituição da narrativa oral é a presença da sugestão ao 
diálogo no contexto enunciativo. Podemos citar, na narrativa em análise, os seguintes 
exemplos: “O meu pai foi ... olha, ele foi caçar”; “mas só ficaram grunhindo ao redor 
deles, sabe, se esfregando”. Com tais expressões, a narradora estabelece uma relação de 
proximidade com seus ouvintes, colocando-os na posição de interlocutores plausíveis. 
No segundo caso (“sabe”), especialmente, a narradora posiciona o saber dos ouvintes ao 
lado do seu – eles devem saber, ao menos imaginar, como ela, de que forma os 



  

cachorros encontravam-se naquele momento. Tais marcas que estampam o dialogismo 
na instância da interlocução constroem-se pelo que Bakhtin (2000) conceitua como 
atitude responsiva ativa: “A compreensão de uma fala viva, de um enunciado vivo, é 
sempre acompanhada de uma atitude responsiva ativa (...); toda compreensão é prenhe 
de resposta”.  

Uma das questões que Foucault (2000) coloca quando se refere às modalidades 
enunciativas é acerca do status do sujeito que fala: qual é o status do indivíduo que 
assume o direito tradicional ou espontaneamente aceito de proferir determinado 
discurso? Esse status não é posto nem anteriormente nem posteriormente ao ato 
enunciativo, ele emerge da posição que o indivíduo constrói na prática. O narrador das 
narrativas orais determina seu status principalmente pela instauração da fidedignidade 
da sua voz. É o que faz a nossa narradora: “O meu pai foi ... olha, ele foi caçar com meu 
tio, tio João”; “Foram olhar os cachorro, os cachorro não tinha nada. Mas, na realidade, 
os cachorro tinham ganhado uma taca violenta.” Via de regra, todo narrador que segue a 
linha tradicional da contação e que narra histórias que envolvem o mítico e maravilhoso 
preocupa-se com o estabelecimento da fidedignidade narrativa. É o caso da narradora 
Zilma. O mundo diegético a ser apresentado, ela sabe, envolve o mítico, o místico e o 
maravilhoso. Ao colocar como personagens de sua história pessoas que ela conheceu, 
com as quais conviveu, e por quem, supõe-se, ela tem respeito, o pai e o tio, ela instiga 
o seu ouvinte a estabelecer em relação à história uma relação de confiança e 
credulidade. Na história, as duas personagens externam um conflito em relação ao 
maravilhoso: o pai acredita na caipora, o tio, não. A narradora posiciona-se – e leva 
também seu ouvinte a posicionar-se – ao lado do pai, como fica bem marcado no 
segundo exemplo (na realidade). Isso também fica claro no desfecho que a narradora 
concebe para a sua história: “E deixaram o fumo na árvore que ela ia lá voltar pra pegar 
o fumo ... pra eles poderem caçar novamente.” Podemos interpretar esse trecho também 
pelo viés da vontade de verdade (Foucault, 1999), que é a oposição verdadeiro/falso 
instituída pelas vozes sociais. A vontade de verdade “tende a exercer sobre os outros 
discursos uma espécie de pressão, um poder de coerção”. Apoiada na voz da 
personagem pai, a narradora institui a verdade da narrativa que deve, por conseqüência, 
vir a ser a vontade de verdade dos seus ouvintes. 

A delegação de vozes a outrem relaciona-se também à questão da fidedignidade da 
voz narradora. Ao delegar vozes para as personagens (pai, tio João e, inclusive, 
cachorros), a narradora Zilma partilha com essas as verdades narradas. Isso é muito 
mais marcante na gravação, onde percebemos que, pela sua performance, a narradora 
procura estabelecer inclusive entonações diferentes. O bom intérprete, segundo Paul 
Zumthor (1997a), ”é o indivíduo de que se percebe, na performance, a voz e o gesto, 
pelo ouvido e pela vista.” 

Numa narrativa oral em que o fio do enredamento acontece pela perspectiva da 
elaboração do mítico e do maravilhoso, devemos observar quais procedimentos são 
postos em ação pela narradora para viabilizar o contato do leitor com o fantástico. A 
narradora, desde o início, anuncia que a história contada será a da caipora. Entretanto, a 
construção dessa personagem dá-se de forma gradativa. A construção integral da 
caipora é interditada inicialmente (“Não se tem o direito de dizer tudo, (...) não se pode 
falar tudo em qualquer circunstância” – Foucault, 1999) para criar um efeito de sentido 
fundamental a esta narrativa: o suspense. A princípio, por exemplo, ela não é nomeada, 
presentifica-se apenas no efeito que causa nos cachorros. Só após a metade da narrativa 
a configuração mais concreta e individual da caipora insinua-se pelo pronome pessoal 



  

“ela”: “se não chegasse lá diz que achava que eles iam morrer, que iam matar ... ela ...”. 
Dessa forma, a narradora cria um efeito de mistério e insinua uma colaboração dos seus 
ouvintes. É somente na fala da personagem “pai”, em quem a narradora, como vimos, 
deposita maior credibilidade, que a caipora aparece nomeada e definitivamente 
configurada: “Não, compadre, esse negócio aqui é .. é a caipora que tá aqui ... Nós não 
demos fumo pra ela nem cachaça, porque cê sabe que é o que ...”. 

É comum ouvirmos que os cachorros latem, não que eles choram. É até mais 
provável ouvirmos: tais cachorros estão latindo como se estivessem chorando. 
Entretanto, no caso da narrativa em análise, os cachorros choram: “Os cachorro já tava 
na peia: “ai, ai, ai, ai, ai, ai ...” E eles dizendo que os cachorro já chorando mesmo, que 
tava sendo ... uma taca violenta.”; ”os cachorro ... acalmaram, pararam de “ai, ai, ai”, 
mas só ficaram grunhindo ao redor deles, sabe, se esfregando nas ... nas pernas deles e 
grunhindo.” Ocorre, então, uma prosopopéia. Na narrativa, além de a narradora dizer 
que os cachorros choravam, ela ainda delega a voz/choro a eles por intermédio do 
discurso direto. Um pouco adiante através do discurso indireto livre, a mesma voz/choro 
é retomada. Na tradução do ato dos cachorros - “os cachorro já chorando mesmo” – 
percebemos mais uma vez o recurso do estabelecimento da fidedignidade (“mesmo”). 
Quanto às reiterações do verbo “grunhindo”, podemos perceber que elas prestam-se a 
hiperbolizar o sofrimento e o temor dos cachorros. Vale destacar ainda que o verbo 
grunhir, além de significar oficialmente o som emanado pelo porco, tem o sentido de 
resmungar, o que reforça a construção prosopopaica dos cachorros. 

A história se passa à noite, horário propício ao místico. Parece ser irrelevante, porém 
a atitude da narradora – em justificar que a história se passa à noite – leva-nos a 
perceber essa informação como crucial para a construção diegética: “Quando ... eles 
costuma ir lá ... eles costuma muito caçar à noite com cachorro. Aqui já é diferente, aqui 
o pessoal já costuma caçar de dia com os cachorro. Lá pra nós, não, é à noite com os 
cachorro”. Dois sentidos pelo menos são gerados por essa construção discursiva: para 
dar mais magia à história ela deveria ocorrer à noite; a narradora reforça que se passou à 
noite, relatando o costume da região onde se passou a história. Nesse caso, percebe-se 
que a narradora realiza o que Bakhtin denomina “discurso com mirada em torno” 
(1997), já que ela supõe que algum ouvinte pode objetar e pensar/dizer: “Mas aqui as 
pessoas caçam de dia com os cachorros”. Um outro conceito de Bakhtin (2000) que 
esclarece também essa situação é o de fundo aperceptivo: “enquanto falo, sempre levo 
em conta o fundo aperceptivo sobre o qual minha fala será recebida pelo destinatário: o 
grau de informação que ele tem da situação, seus conhecimentos especializados na área 
de determinada comunicação cultural, suas opiniões e suas convicções, seus 
preconceitos (...), suas simpatias e antipatias etc.”  Por isso a narradora, de certa forma, 
já refuta o pensamento do ouvinte por intermédio de uma digressão, na qual elabora 
informações que insinuam seu conhecimento acerca dos diferentes costumes das 
regiões. 

A análise efetuada acima mostra-nos que existe um feixe de regras e relações que 
delineiam as condições de produção de uma determinada prática discursiva, de um 
gênero do discurso  no caso em questão, a narrativa oral. A narradora, ao elaborar sua 
narrativa, faz uso dessas regras estabelecidas histórica e coletivamente; entretanto, 
seleciona e reorganiza tais regras, imprimindo no narrado as suas marcas, assim como o 
oleiro faz ao moldar o vaso (Benjamin,1994). Essa reorganização das regras é que 
possibilita o reconhecimento da voz da narradora, fazendo com que ela seja respeitada 
no seu espaço social como veículo de saberes. 



  

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BAKHTIN, Mikhail.  Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
___. Problemas da poética de Dostoiévski. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

1997. 
BENJAMIN, Walter. O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: 

Obras escolhidas – v.1. São Paulo: Brasiliense, 1994. 
FOUCAULT, Michel  A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2000. 
___. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 1999.  
ZUMTHOR, Paul. Introdução à poesia oral. São Paulo: Hucitec, 1997a. 
___. Tradição e esquecimento. São Paulo: Hucitec, 1997b. 
 
 

ANEXO 
 

Essa é da caipora ... O meu pai foi ... olha, ele foi caçar com meu tio, tio João. Quando ... eles 
costuma ir lá ... eles costuma muito caçar à noite com cachorro. Aqui já é diferente, aqui o pessoal já 
costuma caçar de dia com os cachorro. Lá pra nós, não, é à noite com os cachorro. E eles foram caçar e, 
quando chegaram num certo lugar, os cachorro já saíram acuado, latindo. Nisso, quando eles tavam já 
perto, só ouviram foi os grito dos cachorro. Os cachorro já tava na peia: “ai, ai, ai, ai, ai, ai ...” E eles 
dizendo que os cachorro já chorando mesmo, que tava sendo ... uma taca violenta.  

Aí ...: “Vamo, compadre Chico, vamo, vamo, vamo, compadre João, vamo chegar lá correndo lá 
que ...” Quando chegaram lá, quando foi chegando lá encostadinho, os cachorro ... acalmaram, pararam 
de “ai, ai, ai”, mas só ficaram grunhindo ao redor deles, sabe, se esfregando nas ... nas pernas deles e 
grunhindo.  

Aí ele disse: “É, compadre, tem uma coisa esquisita aqui.”  
Aí ele falou ... esse tio João: “Tem nada, isso é fantasia!” 
“Tem, sim!” 
Aí ficaram um tempinho ali, de repente os cachorro já começaram a ... a sair de junto deles e 

começaram a acuar de novo. Mas, quando eles ... eles já tavam longe dos cachorro, os cachorro já tavam 
na peia ... outra vez ... e apanhando mesmo, e aí correram mesmo, com vontade, porque se não ... se não 
chegasse ... se não chegasse lá diz que achava que eles iam morrer, que iam matar ... ela ... 

Quando chegou lá, de repente, não viram mais nada e os cachorro só ficaram só grunhindo nos 
pés deles lá. Aí meu pai pegou e falou pra o meu tio: 

“Não, compadre, esse negócio aqui é .. é a caipora que tá aqui ... Nós não demos fumo pra ela 
nem cachaça, porque cê sabe que é o que ...” 

“Isso é fantasia, compadre, não tem, não existe isso, não! Vamo vê se esses cachorro tão 
sangrando, alguma coisa assim.” 

Foram olhar os cachorro, os cachorro não tinha nada. Mas, na realidade, os cachorro tinham 
ganhado uma taca violenta. Aí meu pai vira e:  

“Não, vamos embora que hoje não dá mais de ... de caçar.” 
E deixaram o fumo na árvore que ela ia lá voltar pra pegar o fumo ... pra eles poderem caçar 

novamente. 
 

Narradora: Zilma – Professora da Escola Multisseriada da Linha 27 – Vale do Jamari – RO 
 



O USO DO TOM DE LIMITE COMO MARCA DE SEGMENTAÇÃO DA 
NARRATIVA ESPONTÂNEA 

 
Miguel José Alves de  Oliveira Júnior 

Instituto de Linguística Teórica e Computacional (ILTEC)  
Lisboa, Portugal 

 
 
RESUMO: O presente estudo tem como objetivo verificar se os movimentos de tom 
que ocorrem ao fim de unidades tonais em narrativas espontâneas estão 
significativamente correlacionados com a sua estrutura. Para esse fim, um conjunto 
de dezessete narrativas foram analisadas. A hipótese central é de que os tons finais 
têm ligação direta com a posição em que ocorrem, funcionando como indicativos de 
finalidade ou continuidade discursiva. Os resultados corroboram a hipótese: o uso 
dos tons baixos é restrito aos finais de seções tópicas, enquanto que as unidades 
tonais que ocorrem dentro dessas seções são frequentemente acompanhadas de 
outros tons, indicando continuidade.  
Palavras-chave: Prosódia, Tom de Limite, Português, Narrativa Espontânea 
 
ABSTRACT: The goal of the present study is to find out whether boundary tones 
occurring at the end of intonation units in spontaneous narratives have a significant 
correlation with the way this type of discourse is structured. A total of 17 narratives 
were used for the analysis. The main hypothesis is that boundary tones indicate 
whether a given portion of a narrative has become to an end or not. The results 
corroborate the hypothesis: low boundary tones are often used to indicate the end of a 
narrative section, while the other tones indicate topic continuity. 
Key words: Prosody, Boundary Tones, Portuguese, Spontaneous Narrative 
 
 

1. Introdução 
 

Os movimentos de tom que ocorrem ao fim de unidades tonais no discurso 
têm sido freqüentemente associados à estruturação de informações. De uma maneira 
geral, considera-se que tais contornos melódicos são usados para distinguir 
continuidade e finalidade, sendo os tons altos e médios indicativos do primeiro e os 
tom baixo indicativo do último (Brown, Currie & Kenworthy 1980; Blaauw 1995; 
Swerts & Geluykens 1994; Swerts, Geluykens & Terken 1992; Van Donzel 1999; 
Wichman, House & Rietveld 1997). 

O presente estudo tem como objetivo verificar se os movimentos de tom que 
ocorrem ao fim de unidades tonais em narrativas espontâneas estão significativamente 
correlacionados com a sua estrutura.  

A hipótese central do trabalho é baseada em dados de estudos já realizados 
anteriormente para outros gêneros discursivos, quer seja: os tons finais têm ligação 
direta com a posição em que ocorrem no discurso, funcionando como indicativos de 
finalidade ou continuidade discursiva. Desse modo, para o presente estudo, os tons 
baixos são supostos ocorrerem mais freqüentemente ao final das seções tópicas das 
narrativas, enquanto que os tons médios e altos são supostos ocorrerem com mais 
freqüência em outras posições. 
 
2. Métodos 



 
Um conjunto de dezessete narrativas, extraídas a partir de entrevistas 

espontâneas (Wolfson 1976), foi usado como material de análise. Todas as narrativas, 
contadas em português, apareceram voluntariamente no discurso dos oito 
participantes utilizados no estudo, na maioria dos casos como argumento para um 
dado tópico em curso. As 17 narrativas perfazem um total de 18.5 de duração, 
contendo 3437 palavras e 627 unidades de tom. 

Ao invés de usar a comum classificação feita de tons como “alto”, “médio” e 
“baixo”, o presente estudo prefere optar pela discriminação binária entre tons “baixo” 
e “não-baixo”, incluindo este últimos os tons “alto” e “médio”. Essa opção tem razões 
de ordem metodológica. Estudos anteriores (Brown, Currie & Kenworthy 1980, 
Geluykens & Swerts 1994, Swerts 1997, Van Donzel 1999) demonstraram que a 
tradicional distinção entre tons “alto”, “médio” e “baixo” apresenta as mais das vezes 
problemas de pontualidade. Em geral, é bastante difícil estabelecer, sob uma 
perspectiva empírica e perceptual, a diferença entre tons usando essa classificação 
ternária. Como em termos práticos, os tons de limite parecem estar relacionado a 
apenas duas funções (finalidade e não-finalidade), e levando-se em conta que os tons 
“médio” e “alto” parecem cumprir funções discursivas semelhantes, optou-se pela 
classificação binária. 

Os tons de limite presentes nas narrativas foram classificados utilizando um 
critério puramente perceptual. Usando um método similar ao empregado por Van 
Donzel (1999) para a sua pesquisa acerca das estratégias prosódicas utilizadas na 
organização da informação discursiva em holandês, as dezessete narrativas que 
compõem a base de dados do presente estudo foram entregues a cinco especialistas 
em prosódia do português para serem subdivididas em unidades tonais. A partir dessa 
divisão, os cinco especialistas puderam então classificar os tons de limite ao final de 
cada unidade tonal entre “baixo” e “não-baixo”. Análises estatísticas indicaram que a 
classificação feita pelos especialistas foi, em geral, bastante consistente. 

Seguidamente, as narrativas foram entregues a dois especialistas em análise do 
discurso que já antes haviam trabalhado com o modelo laboviano de análise da 
narrativa (o modelo que foi empregado no presente estudo). A razão pela qual um 
menor número de especialistas foi dessa vez utilizado explica-se pelo fato de antes ter 
sido testada a autenticidade do modelo laboviano em termos estatísticos.1 Os 
especialistas não apenas segmentaram as dezessete narrativas em seções, mas também 
classificaram cada uma das seções seguindo o modelo proposto por Labov (1972).2 É 
importante salientar que o uso de especialistas não envolvidos com o estudo em 
questão explica-se como uma opção metodológica a fim de evitar o conhecido “risco 
de circularidade” (conferir Brown, Currie & Kenworthy 1980; Swerts 1997; Swerts & 
Geluykens 1994 para uma discussão sobre o assunto).  

Com o propósito de verificar se existe uma correlação significativa entre o tipo 
de tom de limite e a função que ele desempenha dentro da narrativa (i.e., de finalidade 
ou de não-finalidade), as unidades tonais foram classificadas em dois tipos: as que 
concluem um constituinte discursivo maior (nesse caso uma seção narrativa), e as que 
estão localizadas dentro desses constituintes.  
 
3. Resultados 

 
 75% das unidades de tom existentes no corpus do presente estudo estão 
acompanhadas por tons “não-baixos”. Observa-se, desse modo, uma predominância 
bastante significativa desse tipo de tom que, na maioria dos casos, indica continuidade 



discursiva. No intuito de se verificar a possibilidade de existirem exemplos destoantes 
no corpus – o que invalidaria de certo modo a generalização dos resultados, procedeu-
se uma análise estatística do material tanto em termos das narrativas individuais, 
quanto em termos de cada um dos locutores. A distribuição de tons “não-baixos” nas 
narrativas cobriu um número de frequência entre 61% e 88%, e em termos dos 
locutores, esse número restringiu-se a uma frequência entre 68% e 84%. Num 
cômputo geral, essas variações não apresentaram diferenças estatisticamente 
significativas, o que valida a unidade do corpus. 
 A figura abaixo apresenta a diferença, em termos de percentagem, na 
distribuição de tons baixos e não-baixos nos dois tipos possíveis de unidades tonais: 
os que finalizam uma seção narrativa (condição “sim”) e os que não o fazem 
(condição “não”). 
 

Figura 1
Percentagem de distribuição de tons de limite baixo e 

não-baixo entre unidades tonais que finalizam 
("sim") e não finalizam ("não") seções narrativas

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sim Não

Fim de Seção Narrativa

Pe
rc

en
ta

ge
ns

Não-Baixo
Baixo

 
  
           É possível verificar, a partir dos resultados apresentados acima, que as 
unidades tonais finalizadoras de seções narrativas são, em sua maior parte, 
acompanhadas por tom de limite baixo (55% de todos os casos); as unidades tonais 
que se encontram dentro de seções narrativas são, todavia, maioritariamente 
acompanhadas de tons limite não-baixos (82% de todos os casos). Esta diferença é 
estatisticamente significante (χ2=59.506, df=627, p<0.0001).  
 
4. Discussão 
 
 Os valores resultantes da análise de todas as narrativas, e expressos em 
percentagem na Figura 1 acima, não revelam a maneira como os tons de limite estão 
de fato distribuídos nas narrativas em particular. Os números apenas mostram que há 
uma diferença estatisticamente significativa no emprego de tons de limite em relação 
ao tipo de unidade tonal em que ocorrem. Todavia, é possível observar que a posição 
da unidade tonal dentro da narrativa (i.e., ao final ou dentro de uma seção narrativa) 
não implica necessariamente o uso de um tipo específico de tom de limite. No intuito 
de ilustrar esse ponto, uma das narrativas do corpus é analisada abaixo, tomando-se 
em conta os tons de limite ao final de cada uma das unidades tonais da narrativa. A 
Figura 2 abaixo oferece uma representação linear das unidades tonais contidas na 
narrativa em questão, que está segmentada em seções narrativas, de acordo com o 
modelo de Labov (1972). 



 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 
Tons de limite (B – baixo; NB – não-baixos) ao fim das 
unidades tonais da narrativa 12 
  

Resumo NB NB NB          
Orientação NB NB NB NB NB B NB NB NB NB NB NB 
Complicação B            
Avaliação NB B           
Resolução NB B           
Avaliação NB NB NB B         
Coda NB NB           

 
 A narrativa 12 contém um total de 26 unidades tonais, sendo a maior parte 
delas (81%) acompanhadas de tons de limite não-baixos. Os tons baixos que ocorrem 
nessa narrativa aparecem quase que exclusivamente ao fim de seções narrativas. 
Embora tal fenômeno seja, em princípio, bastante indicativo para a hipótese que se 
quer defender no presente trabalho, há de se observar que o fato de os tons baixos 
ocorrerem com quase total exclusividade ao fim de seções narrativas não implica que 
as mesmas sejam finalizadas tão-somente (ou mesmo majoritariamente) por esse tipo 
de tom. Observe-se que das sete seções existentes na narrativa analisada acima, 
apenas quatro delas (a complicação, a resolução, e as seções avaliativas) concluem 
com um tom de limite baixo, o que corresponde a 57% dos casos. Por outro lado, 94% 
das unidades tonais que estão localizadas no interior das seções narrativas vêm 
acompanhadas de tons de limite não-baixos. De uma maneira geral, a distribuição de 
tons de limite nessa narrativa exemplifica o que ocorre com as demais narrativas no 
corpus. 
 A conclusão a que se pode chegar, levando-se em conta os números da Figura 
1, e a análise apresentada de uma das narrativas do corpus (Figura 2) é a de que o uso 
do tom de limite baixo, embora pareça estar quase que exclusivamente relacionado, 
em termos funcionais, ao fim de unidades discursivas maiores, não é requisito na 
estruturação da narrativa espontânea oral. Na verdade, as chances de um tom de limite 
não-baixo ser utilizado ao final de seções narrativas são tão grandes quanto as chances 
do tom baixo.3 O que os número de fato sugerem é que a existência de um tom de 
limite baixo ao final de uma unidade tonal aumenta as chances de aquela unidade 
tonal coincidir com o final de uma seção narrativa. 

Desse modo, o tom de limite baixo em narrativas funciona sobretudo como um 
elemento prosódico adicional que serve para reforçar a existência de uma seção 
narrativa. Entretanto, os resultados de fato corroboram a hipótese no que concerne o 
uso dos tons de limite não-baixos. Por um lado, estes tons estão associados de forma 
bastante significativa à noção de continuidade, pois ocorrem regularmente ao final de 
unidades tonais que não finalizam seções narrativas; por outro lado, têm 
predominância no corpus. 
 A predominância de tons de limite não-baixos ao final de unidades tonais em 
narrativas já havia sido observada em outros estudos. Brazil (1997: 93), por exemplo, 



interpreta essa predominância como uma estratégia usada pelo falante para controlar o 
evento comunicativo. Van Donzel (1999: 85) argúi da mesma maneira. De acordo 
com ela, os locutores empregam os tons não-baixos “para terem a certeza de que os 
ouvintes acompanhem a história, ou então como uma forma de feedback (´está 
entendendo?`)”. Esse uso mais pragmático do tom de limite parece às vezes suplantar 
uso semântico-estrutural nas narrativas do presente estudo, embora exista uma 
correspondência bastante grande entre a estrutura da narrativa e o uso de tons de 
limite baixos e não-baixos. 

 
5. Conclusão 
 
 Os movimentos de tom de limite são regularmente empregados em narrativas 
espontâneas como marcas de estruturação. Aparentemente, os falantes tendem a usar 
o tom de limite baixo quase que exclusivamente para marcar o fim de unidades 
semânticas maiores em narrativas espontâneas (ou “seções narrativas”, na 
terminologia laboviana). Colocando de outra maneira, as unidades tonais que 
encontram-se no meio de uma seção narrativa estão quase que em sua totalidade 
acompanhadas de tons de limite não-baixos, o que indica continuidade. Isso não quer 
dizer, todavia, que os tons de limite não-baixos não aparecem ao fim de seções 
narrativas. De fato, isso acontece em cerca de 50% dos casos. A alta freqüência de 
tons de limite não-baixos explica-se por razões de ordem pragmática, tais como o 
controle do evento conversacional (Brazil 1997, Van Donzel 1999). O que parece 
relevante aqui é mesmo o fato de que embora os falantes não sinalizem 
sistematicamente o fim de seções narrativas com tons de limite baixos (porque devem 
provavelmente fazer uso de outros elementos prosódicos para tal), eles aparentemente 
estão cientes do significado implícito existente no uso de tal tipo de tom de limite – o 
que torna esse elemento uma marca de sinalização da estrutura narrativa bastante 
eficaz. 
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Resumo: Neste trabalho, refletimos sobre as relações lexicais que se estabelecem entre 
as anáforas indiretas e a fonte (ou âncora) a que essas expressões remetem. Adotamos 
o conceito de anáfora indireta proposto por Schwarz (2000) e ampliado por Marcuschi 
(2000), em que o fenômeno é visto como uma estratégia de ativação de referentes 
novos, não-correferenciais, ancorados em fontes fornecidas pelo cotexto precedente ou 
conseqüente. Nosso objetivo é analisar, a partir dos subtipos de anáfora associativa 
descritos por Kleiber (2001), alguns traços semânticos que autorizam as relações 
associativas. 
Palavras-chave: anáfora indireta; relações associativas; fonte 
 
Abstract: In this work, we consider lexical relations set between indirect anaphors and 
the source (or anchor) these expressions make reference to. We adopt the concept of 
indirect anaphor proposed by Schwarz (2000) and extended by Marcuschi (2000), in 
which the phenomenon is seen as a strategy of activation of non co-referential  new 
referents, which are anchored in sources given by the preceding or subsequent context. 
We aim at analyzing, starting from the sub-types of associative anaphora described by 
Kleiber (2001), some semantic features that authorize associative relations. 
Keywords: indirect anaphor; associate relations; source. 
 

1. Introdução 
O que discrimina as anáforas indiretas das anáforas comuns são basicamente, 

segundo consenso mantido na literatura, os traços de não-correferencialidade e de 
introdução de um referente novo apresentado, entretanto, como conhecido dos 
interlocutores. Dada a insuficiência de critérios e a flexibilidade interpretativa que essa 
caracterização permite, temos levantado, em estudos anteriores (cf. Cavalcante, 2001 e 
2002), os seguintes questionamentos: 

a) todo mecanismo anafórico, quer direto, quer indireto, implica sempre a 
remissão a elementos identificáveis no cotexto? 

b) as anáforas indiretas se fundam todas em relações lexicais associativas, 
firmadas em estereótipos culturais? 

c) se as anáforas indiretas se estabelecem sempre por ligações léxico-
estereotípicas, então se pode sustentar a equivalência terminológica entre anáforas 
indiretas e anáforas associativas? 

No presente artigo, pretendemos não apenas reencetar as discussões acima, como 
também analisar o conjunto de critérios estruturais propostos por Kleiber (2001) para a 
identificação e subclassificação das anáforas associativas. 

 
2. A zona cinzenta 
Em Cavalcante (2001), assumimos o ponto de vista de que a condição essencial 

para que qualquer expressão seja considerada como anafórica era a remissão a 
elementos do cotexto, com os quais o anafórico pudesse ou não sustentar uma conexão 
de correferencialidade.  
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Este posicionamento nos fez divergir frontalmente da opinião de alguns autores, 
como Apothéloz e Reichler-Béguelin (1999), para quem os anafóricos nem sempre 
remetem a elementos do cotexto. A informação prévia engatilhadora das anáforas 
indiretas, por exemplo, poderia também advir de percepções situacionais do 
comportamento cinético (gestos, direção do olhar, mímica). Assim sendo, reafirmam os 
autores, se, depois de uma pausa em um concerto de rádio, o locutor inicia sua fala 
dizendo “este intervalo”, o novo referente é compreendido como implícito na situação 
de fala, e isso configuraria uma instância de anáfora indireta.  

Enunciações muito semelhantes a esta são, por outro lado, classificadas por Lyons 
(1977) como dêiticas, como se lê na citação abaixo: 
 
...se uma criança se aproxima da jaula de um leão para tocar o que ele acha que é um grande gato 
amigo, o zelador do zôo pode dizer: 

(11) Tenha cuidado, ele pode machucar você. 
mesmo sem haver nenhuma referência anterior ao leão. Neste caso, o leão está presente no contexto da 
enunciação; e, embora a forma ele seja provavelmente não-acentuada, o referente de 'ele' pode bem ser 
descrito como um dêitico em virtude do acompanhamento paralingüístico quase que inevitável do olhar 
e do gesto. (Lyons, 1977:668) 
 

A conservar, entretanto, a posição de que elementos como “ele” e como “este 
intervalo” são anafóricos, não restaria, a nosso ver, nenhuma propriedade que de fato 
peculiarizasse as anáforas, de modo a separá-las da dêixis, um mecanismo também 
referencial, mas de natureza intersubjetiva. Não haveria, pois, distinção entre tais 
“anafóricos” e os chamados dêiticos de “uso gestual” (Fillmore,1971), aqueles que, 
segundo descrição de Levinson (1983), só podem ser interpretados com referência a um 
monitoramento áudio-visual-tátil, e em geral físico, do evento de fala. Note-se que se 
trata exatamente do engatilhamento caracterizado por Apothéloz e Reichler-Béguelin 
como originário de “percepções situacionais do comportamento cinético”. Em respeito à 
diferença que admitimos existir entre os dois fenômenos referenciais – anáfora e dêixis -
, trataremos os casos exemplificados pelos autores supracitados como ocorrências de 
dêixis, e não de anáfora indireta. 

Mas as coisas são bem menos simples do que o que esta análise poderia fazer 
supor. Conforme Lyons (1977) argumenta, é possível falar-se de anáfora mesmo quando 
a expressão não aponta para o cotexto, sempre que existir um referente potencialmente 
saliente no universo do discurso:  

 
Por exemplo, eu posso oferecer minhas condolências a um amigo, cuja esposa 

tenha morrido num acidente de carro, dizendo: 
(12) Eu fiquei terrivelmente transtornado quando ouvi a notícia: eu a vi semana 

passada. 
Naturalmente, nessas circunstâncias, não há nenhuma necessidade de especificar 

a que notícia estou me referindo ou quem é o referente de 'a'. (...) nem tudo do 
conhecimento intersubjetivo que é explorado na interpretação dos textos deriva do que 
foi mencionado previamente; e, em última análise, parece não haver razão para negar 
que a referência de 'ela' em (12) é anafórica. (Lyons, 1977:669). 

 
Usos como este, comentado acima, obrigam-nos a rever a opinião de que todos os 

anafóricos exigem a presença de elementos do cotexto nos quais possam ancorar-se e 
instituir-se, no caso dos indiretos, como referentes novos baseados em informações 
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dadas. Admitimos, agora, com Apothéloz e Reichler-Béguelin (1999), que a origem da 
informação prévia, necessária à interpretação de qualquer anafórico, pode com efeito 
estar saliente – em foco - ou no cotexto, ou no conhecimento compartilhado ou na 
situação empírica de fala. Acrescentaremos, porém, que, em eventos enunciativos como 
o exemplo (12) de Lyons, a fonte implícita é muito mais recuperável pelo conhecimento 
compartilhado do que pelos elementos da situação comunicativa. Ou seja, para que a 
referência seja reconstruída a contento, não é suficiente que a fonte seja situacional: é 
imprescindível, para haver anáfora indireta, que a informação presente na memória 
comum dos interlocutores promova as costuras necessárias à efetivação das inferências. 
Somente os casos de dêixis gestual se bastam com as fontes situacionais, e esta é 
precisamente a linha demarcatória entre os dois fenômenos. 

Entendemos, pois, que as anáforas indiretas podem remeter a três espécies de fonte 
(ou âncora, ou desencadeador, ou engatilhador): a) uma pontualmente identificável no 
cotexto, como nos exemplos de associação inclusiva tratados na literatura como 
“meronímicos, do tipo: “carro – pneu”, “carro – direção”, “árvore – tronco”, dentre 
outros; b) outra não-pontualmente identificável no cotexto, isto é, implícita, mas saliente 
na situação comunicativa e recuperável pelos saberes compartilhados dos participantes, 
como nos exemplos discutidos acima; c) e outra também não-pontualmente 
identificável, mas engatilhada por elementos vários do cotexto, que ajudam a 
reconstruir, nos esquemas mentais ativados durante a enunciação, as ligações 
necessárias à interpretação requerida. Situaríamos nesta última espécie o exemplo (1) a 
seguir: 

(1) “Típico dos climas quentes, o cochilo depois do almoço tem sido encarado 
como um hábito arcaico, incompatível com o ritmo da vida moderna. Pois um estudo da 
Universidade Harvard conseguiu reabilitar a sesta, mostrando que ela é um modo 
excelente para restaurar a capacidade intelectual. (...) ‘O padrão natural do homem seria 
sempre dormir no começo da tarde, se não fossem as pressões do mundo moderno’, diz 
Rubens Reimão, neurologista do Hospital das Clínicas, em São Paulo. (...) ‘O estudo de 
Harvard mostra que esse sono da tarde tem função importante no aprendizado’, explica 
o neurologista. Agora é só convencer o patrão disso.” (Veja – reportagem – 06/2002) 

Em ocorrências como (1), poder-se-ia simplesmente alegar que a anáfora 
indireta “o patrão” é inferida a partir da reconstrução do enquadre mental de trabalho, 
de cumprimento de horário fixo, de relação de poder entre patrão e empregado etc., etc., 
que a expressão em grifo faz ativar no cérebro do leitor. Sem dúvida que sim. Mas a 
introdução referencial pareceria, no mínimo, estranha ou indevida não fossem os 
indícios contextuais a autorizarem a inferência de que o horário para a sesta é 
geralmente incompatível com o horário de trabalho, que, por sua vez, remete a “ritmo 
da vida moderna” e a “pressões do mundo moderno” etc. Nenhuma dessas pistas, 
contudo, representa uma âncora específica com a qual o anafórico indireta compartilhe 
propriedades lexicais. 

As anáforas indiretas, por esse prisma, talvez pudessem ser reagrupadas em dois 
grandes tipos. Quando o vínculo entre o anafórico indireto e a fonte for firmado com 
uma âncora explícita e pontual no cotexto, teremos as anáforas especificamente 
associativas. Quando o vínculo das anáforas indiretas só pudesse ser construído 
implicitamente, devido à ausência de uma fonte cotextual pontualmente localizável, 
como em (1), teríamos anáforas não-associativas. A questão que recolocamos, neste 
trabalho, é se tais anáforas indiretas não-associativas correspondem aos tipos 
“conceitual” e “inferencialmente baseados”, de Marcuschi (2000). 
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3. As anáforas associativas  
Segundo Kleiber, quatro condições se impõem à identificação das anáforas associativas:  

i. A anáfora associativa consiste na introdução de um referente novo; 
ii. por meio de uma expressão definida; 

iii. por intermédio de uma outra entidade mencionada antes no texto; 
iv. a relação entre a entidade “antecedente” e a entidade nova não é uma associação 

unicamente discursiva ou contextual, mas levanta um saber a priori ou convencional 
associado aos lexemas em questão. (Kleiber, 2001:324) 
A definição se aplicaria a qualquer tipo de referenciação indireta, incluindo aí os  

encapsulamentos – os quais consideramos como um caso à parte -, mas há dois pontos 
que nos parecem tipificar as anáforas associativas propriamente ditas: a exigência de 
“uma outra entidade mencionada antes no texto” e de “um saber a priori ou 
convencional associado aos lexemas em questão”. É justamente esse contrato lexical, 
convencionalmente aceito e intuído pelos falantes, entre os lexemas explicitamente 
mencionados que dá às anáforas associativas a propriedade de serem “semanticamente 
baseadas”, como propõe Schwarz (2000).  

Kleiber distingue quatro classes de anáforas associativas, todas caracterizáveis 
por vínculos léxico-estereotípicos: meronímicas, actanciais, funcionais e locativas, que 
descreveremos brevemente na seqüência. 

 
3.1  As anáforas associativas meronímicas 
Como Kleiber (2001:267-8) define, as meronímicas se instancializam quando o 

referente do anafórico aparece como sendo ontologicamente subordinado à entidade da 
expressão antecedente, de modo que sua ocorrência só existe como parte das 
ocorrências desse antecedente. 

Assim, o traço definidor das meronímicas reside no estatuto semântico do nome 
nuclear anafórico, que deve ser semanticamente marcado como sendo uma “parte-de”.  
Schwarz (2000) oferece uma farta exemplificação para os subtipos canônicos de 
meronímea, como nas seguintes ocorrências que adaptamos do trabalho da autora: 

(2) Não pegue a xícara amarela. A asa está quebrada. 
(3) O carro está acabado. A direção está totalmente torta. 
(4) Pegue esta panela aqui. O aço agüenta mais. 
 
3.2 As anáforas associativas locativas 
Kleiber cita como uma ocorrência prototípica das locativas o exemplo clássico de 

“igreja –vilarejo”, que acentua bem o traço de lugar da entidade-fonte: 
(5) “Entramos num vilarejo. A igreja estava situada no alto.” (Kleiber, 2001:263) 
Uma das características distintivas entre as associativas meronímicas e as locativas 

é que, enquanto aquelas não são referencialmente autônomas (ou seja, são 
sincategoremáticas e têm, portanto, subordinação ontológica), estas têm independência 
referencial, isto é, são categoremáticas, porque sua existência não se prende à existência 
de outra entidade.  Aqui, a relação entre a parte e o todo tem uma funcionalidade 
manifesta por uma restrição de localização espacial ou temporal das partes, como em: 

(6) “Entramos numa cozinha. A geladeira estava aberta.” (Kleiber, 2001:278) 
Note-se que, se entre igreja e vilarejo, e entre geladeira e cozinha, existe 

autonomia dos componentes em relação ao todo, o mesmo não se pode dizer da ligação 
entre direção e carro, aço e panela.  

 
3.3 As anáforas associativas actanciais  
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Para que se estabeleça uma associação actancial, é necessário que o referente do 
anafórico corresponda a um dos argumentos (actantes) de um predicado introduzido 
no cotexto precedente. Sua definitude advém, portanto, do esquema predicativo, e o 
critério de identificação deste subtipo é de natureza semântico-sintática. No quadro 
valencial, o predicado implica um conjunto de argumentos, e constitui a âncora que 
ampara a interpretação da anáfora associativa. Como resume Kleiber (2001:324), “a 
anáfora associativa actancial vem, em suma, apenas saturar um lugar argumentativo 
junto do predicado antecedente”. Exemplos do autor: 

(7) “- A operação se passou bem. O operado e o cirurgião até mesmo brincaram 
juntos./ Houve um assassinato. O assassino foi rapidamente preso.”  (Kleiber, 
2001:324). 

Observe-se que os referentes das expressões sublinhadas só se recuperam pela 
identificação da relação de dependência entre “operação” e “operado/cirurgião”; e entre 
“assassinato” e “assassino”. O relacionamento não se dá entre duas entidades, mas entre 
um acontecimento e as entidades implicadas nesse evento. Esta peculiaridade isola as 
actanciais das outras três, que se instauram a partir de uma associação entre dois 
indivíduos. 

 
3.4 As anáforas associativas funcionais 
Ao contrário das actanciais, que saturam os argumentos exigidos pelo predicado, 

as anáforas associativas funcionais remetem a uma entidade-fonte. Aparecem 
tipicamente em associações como “obra – autor”, “clube” – “presidente”, “carro” – 
“motorista” etc. As características das funcionais sugeridas por Kleiber parecem 
repousar muito mais em traços negativos, para separá-las dos outros tipos, do que sobre 
suas propriedades individuais. Segundo a descrição do autor, as meronímicas podem 
conservar uma noção de distributividade, ao passo que as funcionais não podem. Assim, 
se uma associação meronímica como “o tronco – as árvores” permite a interpretação 
distributiva de que há tantos troncos quantas árvores houver, uma associação funcional 
como “o autor – as obras” não admite essa distributividade. As outras restrições 
estruturais que, segundo Kleiber, impedem as construções associativas funcionais em 
francês, parecem-nos inteiramente aceitáveis em português. Uma delas diz respeito à 
estrutura atributiva com o verbo ter, que seria admissível com as meronímicas, como “o 
carro tem a direção torta”, mas não com as funcionais, como em “? Esse clube tem o 
presidente doente / ? O carro tem o motorista levemente embriagado / ? esse livro tem 
autor inglês”’ (Kleiber, 2001:349).  

.  
3.5 As anáforas não-associativas 
Cumpre, neste momento, refletir se o que estamos designando como anáforas 

indiretas não-associativas equivale aos tipos “conceitualmente baseados” classificados 
por Schwarz (2000). Como bem explica Marcuschi (2000:6): “os tipos (II) exigem 
estratégias cognitivas fundadas em conhecimentos conceituais baseados em modelos 
mentais, conhecimentos de mundo e enciclopédicos”. O autor opta por dividi-los em 
tipos mais especificamente vinculados ao modelo de mundo textual presente no 
co(n)texto) e tipos mais ligados a processos inferenciais gerais. Os exemplos abaixo 
ilustram, respectivamente, cada um deles: 

(9) “Essa história começa com uma família que vai a uma ilha passar suas férias. 
Quando amanheceu eles foram ver como estava o barco, para ir embora e perceberam 
que o barco não estava lá.” (Marcuschi, 2000:1) 
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(10) “A: Maria pretende casar no final do ano 
        B: e o que é que ele faz?” (Marcuschi, 2000:10) 
 
4. Para concluir 
A primeira indagação que emerge do que dissemos é se os dois contextos acima 

não se ajustam à caracterização das anáforas associativas, de vez que, em ambas as 
instâncias, as âncoras se acham explicitamente mencionadas no cotexto precedente, e a 
inferência pode advir não necessariamente da relação entre ilha e barco, em (9), por 
exemplo, mas entre o predicado ir (a uma ilha) e o argumento barco; e entre o 
predicado casar e o argumento “ele” (o noivo), em (10). Se for esta uma explicação 
plausível, então será preciso reconhecer que, ao contrário do que alegam os defensores 
da anáfora associativa stricto sensu, o anafórico associativo pode manifestar-se também 
sob a forma pronominal. Cremos que, em (10), o vínculo lexical se estabelece do 
mesmo modo, mas dentro de um processo de recategorização lexical implícita, o que, a 
nosso ver, não invalida a associação. 

A segunda indagação, decorrente da primeira, é o que sobraria como anáfora 
indireta não-associativa e que características a dissociariam das associativas. Neste 
trabalho, deixamos a sugestão de que a diferença repousa sobre a explicitude de uma 
âncora pontualmente localizável, mas esta afirmação prematura ainda sofrerá uma 
investigação mais criteriosa. 
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Resumo: O presente trabalho pretende analisar a performance de rappers em videoclipes de grupos 
paulistas. Para tanto, analiso três videoclipes de três diferentes grupos de rap, procurando mostrar como 
os rappers produzem uma fala que impressiona não apenas pela forma como os conteúdos referenciais 
estão articulados lingüisticamente, como também através de um conjunto estruturado de meios 
comunicativos distintos que assinalam a entrada ou o início de um acontecimento performático. O 
trabalho ainda discute de que forma as performances dos rappers nos videoclipes possibilitam o reforço 
à identidade étnica e social do grupo social por eles representados.   
Palavras-chave: arte verbal, midia, performance. 
 
Abstract: The aim of this paper is to analyse the performance developed by rappers in 
videoclipes produced by musical groups from the state of SãoPaulo.The analysis shows 
how do these rappers produce a remarkable speech considering two aspects: the 
articulation of specific contents and the whole of communicative ways that mark the 
beginning of a performatic event. This paper also demonstrates how these performances 
in videoclipes function as a reinforcement of etnic and social identiy for the social 
group they represent.          
Keywords: verbal art, midia, performance. 
 
1. Introdução 

Apesar de sempre ter concebido as letras de música2 como um fenômeno 
privilegiado de observação da linguagem humana, comecei a me interessar pelo rap 
como um possível objeto de pesquisa ao ler o texto do cineasta Walter Salles, intitulado 
“Centro e periferia se misturam em O Invasor”, publicado na Folha de São Paulo, em 16 
de fevereiro deste ano. Neste texto, Salles (2002) chama a atenção para o fato de o rap 
em si funcionar dentro do filme “O Invasor”, de Beto Brant, como um personagem a 
mais na história, “impulsionando a narrativa para as áreas aparentemente mais turvas da 
cidade de São Paulo”. Além disso, o autor lembra que o trabalho dos rappers brasileiros 
tem a função de “desvendar um mundo cujos códigos são parcialmente desconhecidos”. 

Ao entrar em contato com os primeiros videoclipes e cds de rap, percebi que 
estava frente a frente com um material3 extremamente interessante, por várias razões. A 
primeira delas diz respeito ao fato de ter encontrado, em uma boa parte das letras, um 
forte caráter normativo. Em outras palavras, deparei-me com o fato de que em alguns 
videoclipes de bandas representativas do estado de São Paulo, os rappers chamam para 
si a responsabilidade pela comunicação, conservação e valorização de determinados 
padrões de conduta para o grupo social a que pertencem e do qual se propõem a ser 
porta-vozes.  

Além disso, observei que os videoclipes de diferentes grupos de rap produzem 
uma fala que impressiona não apenas pelos conteúdos referenciais articulados, mas 
também pela utilização de um conjunto estruturado de meios comunicativos distintos, 
que assinalam a entrada ou o início de um acontecimento performático.   

O presente trabalho constitui-se em uma primeira abordagem do fenômeno do 
rap paulista. Analisarei alguns videoclipes do rap paulista concebendo-os como 



exemplos da chamada arte verbal. O campo de estudos sobre a arte verbal procura 
analisar gêneros orais que privilegiam formas de expressão estética da vida social e 
cultural. Ressalte-se ainda que a arte verbal não pode ser concebida sem que se analise a 
performance dos falantes, já que, segundo a perspectiva teórica que está na base destes 
estudos, não é possível compreender as manipulações dos recursos lingüísticos por parte 
dos falantes sem que se considere a natureza da performance, concebida como um modo 
oral de comunicação. A seguir, farei uma breve contextualização do rap brasileiro no 
movimento hip-hop. Na terceira sessão, as análises propriamente ditas e, por último, 
algumas conclusões.  

 
2. Sobre hip-hop, rap americano e rap brasileiro   

Em 1970, o cantor, poeta, ficcionista e compositor norte-americano Gil Scott-
Heron, seguidor dos expoentes do chamado Harlem Renaissance (período de grande 
efervescência da literatura afro-americana, no entre guerras), acompanhado por 
percursionistas, gravou alguns de seus poemas no disco “A new black poet: small talk at 
125th & Lenox”, lançando os fundamentos do que mais tarde seria conhecido como 
rythm and poetry, o rap. Tricia Rose (1997), historiadora americana, em seu texto sobre 
as condições de emergência do movimento hip-hop na América urbana e pós-industrial, 
afirma que o hip-hop é um movimento que, em suas principais formas - o grafite, o 
break e o rap – “tem se esforçado por negociar a experiência de marginalização, da 
oportunidade brutalmente perdida e da opressão nos imperativos culturais da história, 
identidade e das comunidades afro-americanas e caribenhas” (op.cit:192). Para a autora, 
o movimento hip-hop, arquitetado no centro da decadência urbana como um espaço de 
diversão, transformou os produtos tecnológicos que se acumularam como lixo na cultura 
e na indústria, em fontes de prazer e de poder. Este movimento, ainda para a autora, 
“duplicou, reinterpretou a experiência da vida urbana e apropriou-se, simbolicamente, 
do espaço urbano por meio do sampleado, da postura, da dança, do estilo e dos efeitos 
do som” (op. cit: 193).  

Após fazer uma análise sobre a fundamental relação do movimento hip-hop com 
a Nova York dos anos 70, a autora passa a descrever a principal característica do 
movimento em questão: ele é uma fonte de formação de uma identidade alternativa para 
os jovens em uma comunidade, cujas antigas instituições locais de apoio foram  
destruídas, assim como outros setores importantes. Sobre esta questão, a autora afirma: 

As identidades alternativas locais foram forjadas a partir de modas e linguagens, de 
nomes e ruas e, mais importante: do estabelecimento de grupos e turbas de bairro. (...) 
O grupo, como um tipo local de identidade, de filiação grupal e com um sistema de 
segurança próprio, surge em quase todas as músicas do rap, nas dedicatórias das fitas 
cassetes, nas performances musicais para o vídeo e nas entrevistas com artistas na 
mídia. A identidade do hip-hop está profundamente arraigada à experiência local e 
específica e ao apego a um status em um grupo local ou família, forjada a partir de um 
vínculo intercultural que, a exemplo das formações das gangues, promovem isolamento 
e segurança em um ambiente complexo e inflexível. E de fato, contribuem para a 
construção das redes da comunidade que servem de base para os novos movimentos 
sociais (Rose, 1997:202) 

No caso do Brasil, o movimento hip-hop foi se construindo de forma 
fragmentária. Spensy Pimentel, em seu texto “O livro vermelho do hip-hop” (1997), 
afirma que desde os anos 70, na periferia das grandes cidades do país, eram comuns os 
bailes black, com muito soul e funk. Segundo o autor, “o rap apenas deu continuidade a 
essa trilha”. O primeiro elemento do movimento a chamar a atenção dos jovens das 
periferias brasileiras foi o break. Segundo Pimentel (1997), o break foi bastante 



importante para a emergência do movimento hip-hop brasileiro, no início da década de 
80 porque a partir dele surgiram as primeiras organizações de b.boys (break boys) 
brasileiros, as ganges. Foi em São Paulo, segundo o autor, que a cultura hip-hop mais 
cresceu, tomando a periferia. O break saiu dos bailes e foi às ruas. Ainda segundo 
Pimentel (1997), ao mesmo tempo em que o break ganhava destaque na mídia, crescia 
também o grafite que, em São Paulo, contou com muitos artistas de classe média 
espalhando seus desenhos pela cidade. Em Pimentel (1997), encontramos o depoimento 
de KLJay, do grupo “Racionais” sobre como ocorreu o início do movimento no Brasil: 
“O hip-hop chegou aqui como uma onda, a gente não sabia que o break evitava brigas 
entre as gangues nos EUA, promovia uma mudança de comportamento. Não       

Rap quer dizer “rythym and poetry”. Mas no Brasil, além disso, rap significa 
fundamentalmente “compromisso”, como nos diz o rapper  paulista Sabotage. Os temas 
presentes no corpus constituído para este trabalho são diversos, mas é possível 
apresentar uma primeira tipologia: (i) denúncia social: crítica às condições precárias de 
saúde, educação, lazer e transporte dos moradores das periferias; crítica à violência 
policial (contra os moradores da periferia e contra os presos comuns), crítica ao 
desemprego e crítica a todo o contexto político-social que “empurra as pessoas para o 
crime e para as drogas” (consumo e tráfico); crítica às práticas religiosas que incentivam 
contribuição financeira sistemática dos fiéis; (ii) crítica explícita à política excludente 
do governo FHC; (iii) relatos sobre o cotidiano do crime; (iv) denúncia sobre o 
preconceito racial; (v) denúncia sobre as condições carcerárias e sobre o cotidiano na 
cadeia; (vi) afirmação de uma identidade negra; (vii) a função social do rap e do 
movimento hip-hop; (viii) lazer e diversão na periferia; (ix) valorização da periferia e de 
seus moradores. No corpus constituído, há ainda temas menos recorrentes: a 
discriminalização da maconha, a violência contra a mulher, a exploração sexual da 
mulher, o cotidiano de meninos de rua, a criminalização da infância, relatos sobre a vida 
de usuários de droga, alcoolismo. O fato de serem estes e não outros os temas 
desenvolvidos indica que os grupos de rap reivindicam para si um papel social: ao 
mesmo tempo em que mostram quem e o que são os moradores das periferias das 
grandes cidades brasileiras, também apresentam um conjunto de princípios orientadores 
para as ações e crenças destes mesmos indivíduos, o que, conseqüentemente, acaba por 
construir uma identidade social para as comunidades que pretendem representar. É 
sobre este último aspecto que este trabalho tratará daqui por diante.  
 
3. Três videoclipes do rap paulista: um bom lugar para a arte verbal 

A metáfora para a periferia da Grande São Paulo é a expressão “campo de batalha”. O grupo de 
rap “Conceito  Moral” justifica a construção desta metáfora no romance “Capão Pecado” (Ferréz, 2000) 
da forma que se segue:  

O nome “campo de batalha se deu porque é uma constante luta pela vida, tá ligado? Você 
tem que correr atrás de um emprego pra se sustentar, tem que estudar pra não ser 
manipulado, tem que ficar esperto com a polícia porque você é favelado, tem que ter 
consciência pra não cair na porra da droga, tem que ter calma pra não sentar o dedo nos 
nóia e uma pá de coisa que só um soldado da favela tem pra sobreviver (op.cit.: 161) 

Nos três videoclipes a serem analisados, “Um bom lugar” (Sabotage), “H.Aço” 
(DMN) e “Oitavo anjo” (509-E), esta é uma importante imagem trabalhada: a de que 
aquele que vive nas favelas, na periferia ou nas prisões tem que ser um “Homem de 
Aço”, como nos diz o grupo DMN, tem que “honrar, provar...”, como nos diz o rapper 
Sabotage, tem que simplesmente  “ser”, como nos diz Dexter, do grupo 509-E, que se 
formou dentro da Casa de Detenção de São Paulo. Esta imagem de força e de resistência 



é construída não apenas pelo que é dito, mas também pelo conjunto de modos de 
comunicação articulados no videoclipe.  

Por exemplo, no videoclipe “H.Aço”, ocorre um “paralelismo” (Leech, 1969, 
Jackobson, 1966 apud Bauman, 1978:18)  não só de enunciados (o refrão da música é: 
“Sei que não é fácil, sei que não é fácil, sei que não é fácil, ser homem de aço, sei que 
não”), mas também de recursos visuais. De forma a demonstrar isto, é possível dizer 
que neste videoclipe as principais imagens mobilizadas para enfatizar a idéia de força e 
resistência necessárias para a sobrevivência no dia a dia são: corpos negros musculosos 
(enfocando principalmente peito, braços e punhos masculinos), homens negros lutando 
boxe, rostos negros fortes focalizados em close, repetindo o refrão com vigor e 
seriedade, fazendo os movimentos típicos do rap (mergulhos dos braços no ar para 
frente e para baixo, com os dedos das mãos como posicionados de forma a parecerem 
armas) e, por último, a imagem de um DJ, em pleno trabalho, tocando seus discos.  

Os recursos técnicos que intensificam os efeitos causados pelas imagens podem 
ser assim elencados: (i) a presença de uma luz branca sobre os corpos negros, que lhes 
confere uma leveza, como num contraponto à necessária dureza e rigidez das imagens 
veiculadas e afirmadas como atributos necessários para o enfrentamento da cotidiano na 
favela; (ii) o predomínio do recurso “destino receptor direto”, definido por Thompson 
(1995) como um recurso que se caracteriza pelo fato de os produtores se colocarem 
diante da câmera e falarem diretamente para ela, de tal maneira que os espectadores têm 
a impressão de estarem sendo diretamente interpelados. Este último recurso é utilizado 
tanto nos momentos em que uma única pessoa fala com o espectador, mas também 
quando o grupo todo fala com este último.  

Em termos dos conteúdos proposicionais veiculados sobre este “Homem de 
Aço”, a letra da música em dois trechos refere-se ao personagem criado da seguinte 
forma: “Eu sei / O quanto é difícil suportar / Derramo o meu suor e sei valorizar / E no 
limite da humildade / Faço meu espaço / Me considero um H.Aço (...) Ser Homem de 
Aço é resistir / Não posso dar as costas / Se o problema mora aqui / Não vou fugir / 
Nem fingir que não vi / Nem me distrair/ Nenhum playboy paga pau vai rir de mim/ 
Tenho uma meta a seguir...”           

A construção de uma imagem de homem exemplar, de um soldado, de um 
homem forte e resistente aos sofrimentos inerentes à sua condição social também 
aparecem na letra e no videoclipe da música “Oitavo anjo”, do grupo 509-E. Vejamos 
como esta imagem está presente nos versos da música: “Acharam que eu estava 
derrotado / Quem achou estava errado / Eu voltei tô aqui / Se liga só escuta aí / Ao 
contrário do que você queria / Tô firmão tô na correria / Sou guerreiro e não pago pra 
vacilar / Sou vaso ruim de quebrar (...) Vou te apresentar o que você não conhece / 
Anote tudo vê se não esquece / Você verá que não deixei me envolver / Pra sobreviver 
por aqui tem que ser / Mesmo no inferno é bom saber com quem se anda / Se não 
embaça vira desanda”.  

Os recursos técnicos mobilizados que possibilitam a emergência da performance 
neste clipe são variados: ocorre um fluxo mais intenso de imagens, já que a tela, na 
maioria das vezes está dividida em duas partes; além disso, apesar de as imagens 
estarem predominantemente concentradas na figura de Dexter, o rapper que está preso 
na Casa de Detenção, há uma concorrência de imagens sobre o cotidiano na prisão, a 
polícia invadindo a prisão, sobre as repercussões do lado de fora da prisão quando há 
uma rebelião, etc. No entanto, na maioria das vezes, o enfoque está sobre o produtor dos 
enunciados. Sobre ele, há imagens de vários tipos, com a predominância daquela em 



que se encontra andando pelos corredores da prisão. Há ainda outras formas de mostrar 
o rapper: na cela (fazendo exercícios físicos), no cotidiano da prisão (no pátio, 
praticando quebra de braço). Há uma cena em que a iluminação de dentro para fora, 
com o rapper andando no corredor, abrindo os braços em câmera lenta, tendo ao fundo 
a letra da música incidental de Jorge Benjor (“descobri que além de ser um anjo, tenho 
cinco inimigos...”), constrói a imagem do rapper, ao contrário do que se poderia pensar, 
como um anjo, mesmo que ele seja um anjo do apocalipse. Ainda há um aspecto 
interessante a ser ressaltado: a força do corpo não é tão explorada neste clipe quanto no 
outro, mas ainda sim, há cenas (principalmente quando se está ressaltando as qualidades 
exemplares do personagem construído, o homem guerreiro e resistente) em que ele 
aparece sem camisa, fazendo gestos de força (braços erguidos com os punhos fechados, 
braços em x para baixo).  

No videoclipe “Um bom lugar”, o enfoque é o cotidiano de um morador da 
favela: enquanto canta, o rapper Sabotage é mostrado em seu barraco pequeno, andando 
pelas “ruas” estreitas da favela, falando com as pessoas do lugar; além disso, o 
videoclipe mostra como é possível transformar os espaços vazios das periferias em “um 
bom lugar”, onde o rapper reúne seus amigos de outros grupos e de outras tendências 
musicais para fazer um show ao ar livre, em um palco armado, ao redor do qual as 
pessoas se juntam para ouvir e cantar rap. Enquanto nos videoclipes “H.Aço” e “Oitavo 
Anjo” ocorre a predominância da técnica “destino receptor direto”, na qual o produtor 
dirige sua mensagem diretamente para a câmera, no videoclipe “Um bom lugar” ocorre 
uma alternância das técnicas: ora o rapper fala diretamente para a câmera, ora atua sem 
se dirigir diretamente ao receptor. Neste videoclipe o que é ressaltado, ao lado da 
construção de uma fala que diz como as pessoas da periferia devem se comportar, (elas 
têm que “ter fé, têm que insistir, têm que ser humildes, têm que ter Deus em mente, têm 
que ter caráter...”), é o próprio lugar em que os sujeitos vivem. Assim, o cenário da 
favela é mais um personagem neste videoclipe, mostrado com tanta ênfase quanto o 
próprio rapper. Sua performance não pode ser separada do que se mostra como “pano 
de fundo”. Seu andar pela favela, sua vivência nela, sua intimidade com o lugar ajudam 
a reforçar identidade social do rapper construída no/pelo videoclipe e dão forma e força 
à letra da música que diz: “um bom lugar / se constrói com humildade / é bom lembrar / 
aqui é o mano Sabotage / vou seguir sem pilantragem / vou honrar provar...”.     
 
4. Algumas conclusões 

Nesta breve análise de três videoclipes de rap, procurei mostar em que medida 
as letras das músicas e as performances dos rappers estão relacionadas ao papel social 
que estes poetas urbanos atribuem a si próprios: o de serem aqueles que têm a 
responsabilidade de conservar e difundir um conjunto de pressuposições, crenças e 
padrões de comportamento que são trazidos do passado e que devem servir como 
princípio orientador para as ações e crenças do presente. Uma outra característica 
importante destas produções culturais é aquela que diz respeito à formação tanto da 
identidade dos rappers como a formação da identidade das comunidades das periferias 
de São Paulo. As letras e os videoclipes nos mostram tanto o sentido que cada rapper 
tem de si mesmo (dotado de certas características e potencialidades pessoais, situado em 
uma certa trajetória de vida), como o sentido que cada um tem de si mesmo como 
membro de um grupo social ou coletividade. Assim, espero que esta primeira 
abordagem possa ter mostrado como a mídia pode tornar-se “um bom lugar” de 



construção de um sentido de pertença, de integração do indivíduo a um grupo social ou 
coletividade.  
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1 Agradeço a Ivana Lima Regis pelo auxílio no levantamento de material sobre o movimento hip-hop e na 
gravação e análise das músicas e dos videoclipes do rap paulista.  
2 No texto Lingüística Textual (2001), empreendo análises textuais de letras de música e de uma crítica 
musical.  
3 As análises desenvolvidas neste trabalho encontram-se baseadas na observação de 20 músicas de rap e 
de 25 videoclipes. Os videoclipes foram gravados a partir do programa semanal Yo!, produzido e exibido 
pela MTVBrasil, apresentado pelo rapper Thaíde, no período de 24 de março a 27 de abril de 2002. Os 
grupos de rap que serão explicitamente mencionados são o DMN, com o clipe da música “H.Aço” e o 
509-E, com o clipe da música “Oitavo Anjo”; além disso, trabalhei com o clipe do rapper Sabotage, 
intitulado “Um bom lugar”.  
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Resumo: A construção de representações da norma culta na imprensa brasileira será 
investigada, em um primeiro momento, no discurso doutrinário dos manuais de redação 
dos jornais Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo. Em seguida, serão 
examinadas as regras, presentes nos manuais, de tradução das declarações das fontes 
em discurso citado, para, enfim, verificar o procedimento de homogeneização 
lingüística em discursos citados de locutores de origens sócio-econômico- culturais 
diferentes. 
Palavras-chave: Imprensa, discurso citado, variação lingüística. 
 
Abstract: The construction of langage representations in brasilian presse will be 
investigated, at first, in journals programatic discourse from Folha de S. Paulo, O 
Estado de S. Paulo e O Globo textbooks. Next,  reported speech rules will be analysed 
as filters for the sources speech. At last, it is observed the linguistic standardation in 
reported speech of the speakers from different socio-economic-cultural origins. 
Key-words: Journalism, reported speech, linguistic variation. 
 
1. Introdução 

A legitimação e a manutenção de um imaginário da variante padrão nas 
sociedades contemporâneas são asseguradas, entre outros, pelos veículos de 
comunicação de massa, dos quais se destacam os grandes jornais impressos brasileiros. 
Preti (1999) defende que a mídia em geral tem associado estruturas da fala espontânea a 
preceitos da gramática tradicional, resultando na norma da linguagem urbana comum 
contemporânea. Ainda segundo o autor, essa norma demonstra uma nova atitude de 
rejeição implícita ao caráter normativo inflexível da tradição gramatical e de aceitação 
do caráter normal do uso vigente. Se na esfera das práticas quotidianas de linguagem se 
revela essa nova atitude, o mesmo não ocorre no discurso doutrinário dos jornais 
impressos brasileiros como veremos a seguir. 

Através da análise dos manuais de redação e da reprodução de declarações 
textuais extraídas de reportagens dos jornais Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e 
O Globo, discutem-se aqui os seguintes aspectos: o julgamento de caráter ético e 
estético sobre a língua nos manuais de redação dos jornais, a homogeneização 
lingüística em discursos diretos atribuídos a locutores de diferentes identidades sociais e 
a função retórica do discurso citado em gêneros do jornalismo impresso. 
 
2. O discurso da defesa da língua 
 Os veículos de informação impressos regulam suas práticas de linguagem com a 
ajuda de manuais que passaram, a partir do início da década de oitenta e, em maior 
escala, do início da de noventa, a circular além do âmbito das redações dos jornais. 
Através da sua venda em livrarias e da doação a assinantes, esse material tem se tornado 
objeto de consulta para estudantes e profissionais envolvidos com a redação de textos, 
no que diz respeito, principalmente, às normas gramaticais escritas. Esses manuais 
interessam enquanto lugar de reprodução e de divulgação de uma imagem normativa da 



língua portuguesa, por meio da fixação de um padrão. Nesse sentido, são reveladores os 
dois excertos abaixo, retirados, respectivamente, dos manuais de redação dos jornais O 
Estado de S. Paulo e O Globo: 

O mau português freqüentemente mutila a informação e torna difícil entendê-la; e 
sempre ofende o senso estético de quem lê. (...) 
O jornal é a única leitura habitual de milhões de cidadãos e, se a imprensa não tem a 
pretensão de ensinar o povo a falar e a escrever corretamente, tem pelo menos a 
obrigação de não deseducá-lo. (Garcia, 2000, p. 75-76) 
Calcado na experiência e no profissionalismo de um dos mais importantes e tradicionais 
jornais do país, este ‘Manual de Redação e Estilo’ se apresenta como um orientador 
eficiente e prático para todos aqueles que querem aprender a escrever com correção 
gramatical e clareza. (Garcia, 2000, quarta capa) 
A missão de Eduardo Martins tem de ser cumprida em tempos difíceis, diante do grande 
estrago causado em atividades que dependem da Língua Portuguesa pelo longo período 
de trevas em que o ensino no País foi tragado pela falência da máquina pública. Hoje, 
fala-se e escreve-se pior que em gerações passadas. E as redações brasileiras não são 
nenhum oásis nesse deserto. Mas, se padecem da mesma síndrome que ataca nos exames 
para o vestibular e nos textos de telenovelas, as redações podem e devem se converter 
em sólidas trincheiras de defesa do conhecimento da língua. O Manual é uma afiada 
arma nessa guerra. (Maranhão apud Martins, 1997, p. 6) 

 Os fragmentos foram selecionados como ilustrativos da manutenção de imagens 
dominantes da língua portuguesa. Esta é representada como um conjunto homogêneo e 
estável de formas no qual não há lugar para a variação, mas somente para desvios, 
vistos como corrupções que ameaçam a correção e a beleza da língua. Os processos 
sociais, políticos e históricos de fixação de um padrão culto da língua são ignorados em 
favor de uma concepção de língua original e pura. Com isso, os falantes tornam-se 
inimigos, porque mal preparados para o uso da sua própria língua materna. Sequer é 
mencionada a existência do padrão culto escrito, como o fazem muitas gramáticas 
normativas quando apresentam seus objetivos, uma vez que ele é visto como a única 
possibilidade de língua. Por meio de seus usos exemplares e de seus manuais, que se 
tornam instrumentos de ensino, os jornais assumem o lugar da escola e da gramática na 
missão de disseminar a verdadeira língua. Essa tarefa ganha conotações de batalha no 
manual de O Estado de S. Paulo, que vê os desvios como ameaças que precisam ser 
combatidas. 
 A concepção de um padrão único da língua portuguesa norteará, como veremos 
a seguir, o estabelecimento de normas para a tradução das declarações das fontes e a 
conseqüente homogeneização das formas da língua nos discursos diretos distribuídos 
nas diferentes rubricas e cadernos dos grandes jornais brasileiros.  
 
3. Normas para as declarações textuais 
 A colocação em cena de discursos de envolvidos nos acontecimentos narrados, 
por meio do uso do discurso citado, é um recurso produtor de “um efeito de real” dos 
acontecimentos descritos pela imprensa. Em primeiro lugar, o discurso citado funciona 
como testemunha autentificadora do relato jornalístico, como podemos ver nos 
seguintes trechos dos verbetes declarações textuais: 

O texto conta uma história e usa a personagem para lhe dar veracidade. 
O leitor tenderá a confiar mais nas informações que lhe estão sendo 
transmitidas (não é só o repórter que está dizendo aquilo; outra pessoa 
está confirmando a informação). (Martins, 1992, p. 25) 

 Além de atestar as informações da imprensa, o discurso citado mostra as suas 
fontes e revela o quanto o jornal descreve os acontecimentos a partir dos discursos 



daqueles que dele fizeram ou fazem parte. Essa participação nos acontecimentos se 
acompanha de um "declarar-se participante" que assume as diversas formas de discurso 
citado, o que constitui o processo de “fatualização”, enquanto estratégia que identifica o 
relato jornalístico a um mundo de acontecimentos preexistentes à imprensa, ao expor 
fontes-testemunhas cuja “corporalidade” do discurso cria uma ponte com o 
acontecimento.  

O discurso citado funciona como uma duplicação do real, uma vez que grande 
parte do noticiário político se constitui de declarações de autoridades políticas e não de 
relatos de testemunhas de fatos. Conforme Genette (1972, p. 189): 

Se a “imitação” verbal de acontecimentos não-verbais só é uma utopia ou ilusão, o 
“relato de falas” pode parecer ao contrário a priori condenado a esta imitação 
absoluta que Sócrates demonstra a Crátilo que, se ela presidisse verdadeiramente à 
criação das palavras, ela faria da linguagem uma reduplicação do mundo: tudo seria 
duplo, sem que se pudesse distinguir onde está o objeto em si e onde está o nome.  

 Obviamente esse “efeito de transparência” do discurso citado é largamente 
empregado pela imprensa, constituindo o seu papel de transmissora do real. Como o 
discurso citado assume diversas formas desde a narração das falas até o discurso direto, 
é neste último que o efeito reduplicador do mundo tem seu modelo de execução. Esta 
forma, em sua definição, pretende dar a ver o discurso do outro em sua integralidade, 
porém vejamos o que dizem os manuais a respeito: 

Na reprodução de declaração textual, seja fiel ao que foi dito, mas, se não for de 
relevância jornalística, elimine repetições de palavras ou expressões da linguagem oral: 
um, é, ah, né, tá, sabe ? entende ? viu ? Para facilitar a leitura, pode-se suprimir trecho 
ou alterar a ordem do que foi dito - desde que respeitado o conteúdo. (FSP, 1992, p. 67) 
6 - Embora as declarações entre aspas devam transcrever com fidelidade as palavras do 
entrevistado, adapte o texto às normas gramaticais, acerte as concordâncias, elimine as 
repetições muito freqüentes e contorne os vícios de linguagem. A menos, claro, que haja 
alguma razão para se manter literalmente o texto. (Martins, 1992, p. 26) 
O jornal não pode reproduzir passivamente erros de português e agressões evidentes à 
lógica ou aos fatos. Quando alguém fala errado, deve-se corrigir no texto, exceto se 
houver motivo para manter o erro – e então é sempre preciso apontá-lo ao leitor. 
(Garcia, 2000, p. 41) 

 Esses trechos revelam dois aspectos do discurso direto na prática jornalística: o 
seu uso retórico e o papel normativo da língua da imprensa. No primeiro caso, o uso do 
discurso direto na imprensa aproxima-se da figura retórica do “pseudodiscurso direto” 
que visa aumentar o sentimento de presença, atribuindo ficticiamente palavras a uma 
pessoa. Na imprensa, essa presença tem por finalidade persuadir da fidelidade do texto 
jornalístico aos discursos e fatos por ele veiculados. No segundo caso, em consonância 
com a preocupação normativa, o manual prescreve normas de “tradução” do discurso 
citado em que não há lugar para as expressões da oralidade. A gramática normativa 
sempre tomou como base de descrição os textos de grandes escritores da literatura, não 
se colocando como objeto a língua falada. Portanto, as “declarações textuais” na 
imprensa são adaptadas ao padrão escrito e às regras da norma culta. 
 Esse fato entra em contradição com o caráter da declaração textual que se propõe 
a tratar o discurso outro como um objeto intocável e viola o acordo com o leitor de 
reprodução integral das declarações entre aspas1. Essa violação conta, porém, com a 
visão corrente da igualdade entre oralidade e escrita pelos leitores escolarizados do 
jornal, ou seja, o leitor vê a sua escrita como espelho da sua fala e, portanto, a tradução 
efetuada pelo jornal está em consonância com a concepção de fala dos leitores. 
  A noção de discurso direto enquanto mimesis da expressão e do conteúdo do 
discurso outro já revela uma visão da escrita enquanto capaz de reproduzir todos os 



elementos de um ato de enunciação. Na verdade, a reprodução das palavras do discurso 
outro é, na maioria das vezes, encarada como a totalidade do ato de enunciação que fica 
reduzido aos seus elementos verbais. Além disso, o caráter mimético do discurso direto 
na imprensa é limitado pela conduta normativa da prática jornalística que se coloca 
como instância defensora da correção gramatical do idioma. 
 
4. Presença do discurso direto nos textos do jornalismo impresso 
 A imagem da língua e as regras de tradução das declarações das fontes presentes 
nos manuais de redação dos jornais constituem-se em um filtro para a reprodução do 
discurso alheio nos textos do jornalismo impresso. Um fator de natureza 
extralingüística, como a identidade social do emissor, é neutralizado em razão da esfera 
de circulação da linguagem – o jornalismo impresso – e do gênero jornalístico no qual 
aparece. Com isso, as variações lingüísticas de ordem social e geográfica são 
homogeneizadas. 
 Essas coerções da prática jornalística impressa redefinem as diferenças entre 
duas formas de discurso citado: o discurso indireto e o direto. Authier-Revuz (1992) 
caracteriza o discurso indireto como uma operação de “reformulação-tradução” do 
discurso outro. Já no discurso direto, o narrador simula ceder literalmente a fala a seu 
personagem, reproduzindo-a em seu estilo e conteúdo “originais”. Authier-Revuz 
(1992) caracteriza o discurso direto como uma operação de “citação-exposição” do 
discurso outro. Para Maingueneau (1998), a escolha do discurso direto está ligada ao 
gênero do discurso e desempenha três funções: mostrar autenticidade através da citação 
das próprias palavras, colocar-se à distância e mostrar-se objetivo, sério. 
 As definições do discurso direto são incompatíveis com a atividade de 
reprodução do discurso das fontes nos textos jornalísticos. Esse fato leva à conclusão de 
que o discurso citado tem uma função retórica de produção de efeitos de real e de 
fidelidade na imprensa, sendo que nenhuma de suas formas corresponde à definição de 
discurso direto. A atividade regular de tradução e filtragem dos discursos das fontes na 
imprensa mostra que o discurso indireto é a sua real expressão. 
 Os excertos a seguir, retirados dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo, 
foram selecionados em função da identidade social do emissor. Para cada um dos dois 
jornais, foram selecionados: um discurso direto atribuído a um cidadão de condição 
social humilde  e outro de uma figura pública com nível universitário.  

Uma moradora do Morro da Coroa, que não quis se identificar, contou que sua casa 
costuma ser alvo dos traficantes. Ontem, na hora do tiroteio, ela procurou abrigo num 
posto da PM: 
- Só na minha sala já contei mais de 15 perfurações de balas nas paredes. Há pelo 
menos um mês que toda a família dorme no corredor. É o lugar mais seguro da casa – 
contou. (“Túnel fechado, tiroteio na rua e quatro feridos”, O Globo, 29/05/2002, p. 10) 
O professor do Instituto Brasileiro de Mercados de Capitais (Ibmec), Eduardo Gianetti 
da Fonseca, disse que o baixo crescimento da economia brasileira faz a taxa de 
desemprego aumentar. Ele defendeu “medidas corajosas” para melhorar a situação. 
- A longo prazo, teremos de encontrar soluções para o baixo crescimento dos últimos 
oito anos, que sucedeu o pequeno desempenho dos anos 80. A estabilidade não é 
suficiente para garantir a retomada do crescimento – disse Fonseca. (“Brasil: segundo 
em desempregados do mundo”, Economia, O Globo, 29/05/2002, p. 27) 
Até brigar com o namorado, a adolescente Roberta Thaís dos Santos Millieti tomava 
anticoncepcional. “Engravidei com 14 anos, em uma recaída. Sabia que podia 
acontecer, mas não pensei em nada”, diz ela, que é mãe de Laura Carolina, de 1 ano. 
“Mas fiquei feliz por poder lhe dar um filho.” (“Censo 2000: aumenta gravidez na 
adolescência”, Cidades, O Estado de S. Paulo, 26/05/2002, p. C1) 



Estado – Mas o governo sempre disse isso e o PT sempre discordou... 
Mercadante – Aí é uma questão de prioridade. Acho o salário mínimo um instrumento 
fundamental de distribuição de renda, para criar um mercado de consumo de massas. 
Mas, quando eu disser que quero chegar a tanto, tenho de dizer como. Tinha de ser 
obrigatório cada candidato apresentar um projeto de Orçamento para o País, com 
parâmetros macroeconômicos comuns, receita e despesa têm de fechar. (“O Brasil 
mudou para melhor, diz Mercadante”, Nacional, O Estado de S. Paulo, 26/05/2002, p. 
A6) 

 As características formais dessas declarações revelam que os ajustes operados 
pelo jornal vão além da correção de desvios da norma culta oral. Os discursos citados 
contidos nesses excertos são destituídos das marcas da oralidade em favor do padrão 
culto escrito. São evidências, entre outras, para essas afirmações: a ocorrência do sujeito 
nulo em formas de primeira pessoa do singular e do plural (contei, teremos, engravidei, 
sabia, pensei, fiquei, acho, tenho, quero) para as duas categorias de emissores; a escolha 
do item lexical perfurações e o uso do verbo haver para indicar tempo passado no 
discurso da moradora da favela; o emprego do clítico lhe na declaração da adolescente 
grávida; o uso não reduzido da preposição para na entrevista do professor e do político. 
Com isso, as variações lingüísticas ocasionadas pela identidade social do emissor e pela 
modalidade oral são eliminadas. 
 Há gêneros da/na imprensa, porém, em que as marcas da oralidade são 
(re)produzidas como é o caso da publicidade, exemplificada no texto a seguir: 

Gisele Bündchen apresenta “Se você está procurando uma moda legal, tá aqui, tá no 
seu país, tá na C&A. Uma coleção maravilhosa. Tô adorando! É moderno, é novo, 
nota 100. Tô levando a coleção embora pra casa. O preço é o menorzinho. Em moda 
no Brasil não tem pra ninguém: C&A” (Folha de S. Paulo, 18/03/2001,A10-11) 

  As variações lingüísticas de oralidade, da identidade social e da faixa etária da 
locutora estão simuladas no discurso direto, delimitado pelas aspas. O emprego de 
palavras abreviadas (tô, tá), de repetições de estruturas sintáticas (tá aqui, tá no seu 
país), de expressões coloquiais do universo jovem (legal, nota 100, não tem pra 
ninguém), do diminutivo de intensidade (O preço é o menorzinho) e mesmo de elipses 
(Em moda em vez de Em matéria de moda) criam ao mesmo tempo um efeito de 
autenticidade – é como se a publicidade transcrevesse as próprias palavras da modelo – 
e de descontração, por meio de uma linguagem característica do público jovem ao qual 
o texto provavelmente se dirige e se harmoniza com o estilo casual das roupas da loja. 
 
5. Conclusões 
 A análise dos manuais de redação e da presença do discurso citado em alguns 
gêneros jornalísticos aponta para as seguintes conclusões: primeiro, a imprensa opera na 
reprodução do senso comum de que existe uma língua homogênea à disposição de 
todos, adquirida em função das condições sociais e das capacidades individuais 
diversas; segundo, as regras de tradução dos discursos das fontes evidenciam que o 
discurso indireto é única forma real de discurso citado na imprensa; terceiro, as 
variações lingüísticas são neutralizadas nos discursos diretos presentes em reportagens 
das rubricas de política, economia e cidades/quotidiano nos jornais, em benefício de um 
padrão culto escrito; e, quarto, o anúncio publicitário da imprensa é um gênero que abre 
espaço para (re)produção de variações lingüísticas, mobilizadas retoricamente, a fim de 
criar efeitos de autenticidade e de humor pertinentes para a sua finalidade comercial. 
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Resumo: Este trabalho apresenta uma retrospectiva das teorias e pesquisas que têm 
caracterizado a investigação sobre categorização semântica, nos últimos trinta anos. 
Primeiramente, discorremos sobre a visão clássica de categorias destacando os procedimentos 
experimentais que nortearam a pesquisa sobre aquisição e identificação de conceitos pautada 
na teoria tradicional pré-roschiana. A seguir, enfocamos a visão prototípica de categorias 
proposta por Rosch e destacamos pesquisas pautadas nesta visão. Finalmente, apresentamos a 
concepção teórica como desenvolvimento mais recente nas pesquisas, salientando como esta 
visão  provê um relato mais satisfatório da maneira como se estruturam os conceitos.  
Palavras-chave: categorização semântica, visão clássica, concepção teórica. 
 
Abstract: This paper presents an overview of theories and research which have characterized 
the investigation on semantic categorization, for the last thirty years. First, we expose the 
classical view of categories highlighting experimental procedures that have directed research on 
concept acquisition and identification based on the tradicional pre-roschian theory. Next, we 
focus on the prototypical view of categories proposed by Rosch and highlight research based on 
this view. Finally, we present the theoretic conception as a more recent research development, 
highlighting how this vision provides a more satisfactory account of concept structure. 
Key-words: semantic categorization, classical view, theoretic conception. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 Embora tradicionalmente tomada como de somenos importância, porque aparentemente 
óbvia e parte do senso comum, a habilidade de categorizar é essencial à vida. Nenhuma outra 
habilidade é mais fundamental ao pensamento, à percepção, à ação, e à linguagem do que a 
categorização. Empregamos categorias sempre que raciocinamos em termos de tipos e classes de 
objetos (e.g. árvores, mobília, sentimentos, doenças). Talvez, à guisa de ilustração, poderíamos 
tentar imaginar um mundo onde as coisas não se apresentassem de tal forma organizadas. Sem 
dúvida, a vida seria então, no mínimo, caótica. Basta aqui tentarmos intuir sobre quão frustante 
deve se tornar a vida para alguém que, vítima de uma lesão cerebral, tem permanente ou 
temporariamente, a capacidade de categorizar comprometida. 
  
 Nas seções seguintes fazemos uma breve retrospectiva das teorias e pesquisas sobre 
categorização semântica, notadamente desde a década de 70. Procuramos destacar porque, 
durante séculos, enquanto predominou a visão clássica sobre conceitos, houve pouco interesse na  
investigação de tal fenômeno. Ressaltamos também a importância da atuação da psicóloga e 
antropóloga Eleonor Rosch no estabelecimento de um outro paradigma teórico da categorização 



(i.e. visão prototípica). Por último, destacamos a concepção teórica como desenvolvimento mais 
recente a respeito da natureza e estrutura de conceitos e sua importância para a reformulação da 
teoria de Rosch quanto a formação de protótipos.  
 
A VISÃO CLÁSSICA  
 
 A concepção clássica de categorias baseada na lógica aristotélica, predominou ao longo 
de quase dois mil anos de história da lógica e da filosofia. Esta visão prevê a existência de 
categorias elegantemente organizadas com base num tudo-ou-nada. Ou seja, para ser membro da 
categoria um dado item deverá exibir um conjunto de atributos considerados essenciais e 
suficientes para filiação na mesma. Assim, o item ou bem é ou bem não é um membro da 
categoria. Nesta visão não há lugar para casos nebulosos (fuzzy), fronteiriços ou vagos. Segundo 
tal posicionamento, apoiado numa visão objetivista do mundo, o conhecimento é representado 
internamente (i.e. mentalmente) através de símbolos que significam ou representam objetos ou 
categorias de objetos no mundo. De modo que uma categoria conceitual deve constituir-se de 
símbolos ou representações simbólicas capazes de designar adequadamente as categorias do 
mundo real.  
 
 Pelo acima exposto, fica evidente que, por um longo tempo, pelo menos até a bem 
sucedida intervenção de Rosch, qualquer interesse em se pesquisar o fenômeno da categorização 
pareceria como tentativa de se adentrar o óbvio. Afinal, se o mundo se apresenta diante de nós 
dividido elegantemente em um número finito de categorias objetivamente organizadas e tudo o 
que se requer da mente humana é a capacidade de estabelecer através de símbolos (palavras e 
representações mentais) correspondências entre tais estruturas conceituais e a realidade objetiva, 
então por que pesquisar o que já se pressupunha como verdade absoluta? Na realidade, tal 
situação deixava margem um tanto limitada quanto ao que se investigar. Ainda assim, 
resumimos, nas linhas seguintes, procedimentos metodológicos que caracterizaram estudos 
realizadas sob a ótica clássica. Aqui se percebe claramente a visão objetivista determinando o 
modo de se conceber e manipular os estímulos empregados.  
 
 Na perspectiva clássica, a pesquisa sobre aquisição e identificação de conceitos tem dado 
ênfase à aprendizagem e identificação de estímulos artificiais. Geralmente, em tais experimentos 
é apresentado ao sujeito um número de estímulos tais como quadrados, círculos e triângulos. Os 
estímulos ocorrem uma vez na cor vermelha, uma vez na cor azul e uma vez na cor verde.  Cada 
cor para os diferentes conjuntos de estímulos ocorrendo uma vez como uma borda do objeto, 
outra vez como duas bordas e assim por diante. Neste experimento é tarefa do indivíduo 
aprender quais desses estímulos são, e quais não são parte do conceito destacado no 
experimento. Por exemplo, o conceito pode ser formado de várias combinações de traços; todas 
os objetos verdes, azuis e redondos etc. (Bourne, 1968). Os conceitos investigados em tarefas 
como a que foi brevemente resumida acima são rígidos pela própria natureza do experimento, de 
modo que as fronteiras das categorias mantêm-se bem definidas. Tudo o sujeito tem  de fazer é 
aprender os conjuntos de contraste (i.e. verde versus azul; triângulo versus círculo) e a regra, ou 
regras que definem o subconjunto positivo para ser capaz de agrupar os estímulos de forma bem 
sucedida. As categorias assim organizadas não têm um estrutura interna. Em outras palavras, 
qualquer estímulo que se conforme à regra é um exemplo tão representativo do conceito quanto 
qualquer outro.  



 
Embora a evidência reunida a partir de experimentos rígidos sobre aprendizagem de 

conceitos tais como os que acabamos de descrever, tenha sido relevante em lançar luz sobre 
como o aprendizado e a resolução de problemas talvez ocorram sob condições engendradas em 
laboratório, dados de estudos mais recentes apontam para o fato de que este não é o modo como 
as pessoas adquirem conceitos no mundo real. O trabalho realizado notadamente por Eleonor 
Rosch como também por outros psicólogos cognitivos e lingüistas, tem vez após vez, revelado 
que, em vez de bem definidas, tal como as categorias impostas pela visão objetivista, as 
categorias de conceitos naturais e mesmo aquelas de conceitos artificiais são nebulosas e 
refletem uma estrutura prototípica. É para esta visão que nos voltamos, a seguir. 
 
A VISÃO PROTOTÍPICA DE CATEGORIAS 
 
 Desde a época de Aristóteles até os escritos de Wittgenstein sobre a concepção do termo 
jogo (game), prevalecia a visão clássica de categorias. Segundo esta visão, as categorias eram 
vistas como entidades abstratas que englobavam ou não englobavam itens (membros) em seu 
interior. Algo pertenceria a uma categoria se, e somente se, exibisse propriedades, consideradas 
essenciais individualmente e suficientes em conjunto, para filiação na categoria. Tais 
propriedades (atributos ou traços) seriam parte, em igual grau,  de todos os membros incluídos na 
categoria.  
 
 Esta visão de categorias era resultado, único e exclusivo, de um posicionamento 
filosófico, fruto de especulação apriorística sem qualquer suporte empírico advindo de estudos. 
Ainda assim, a visão clássica prevaleceu ao longo dos séculos e foi ensinada, não como uma 
hipótese empírica mas como verdade indiscutível.  
 
 O trabalho pioneiro de Eleonor Rosch, introduziu mudanças drásticas ao modo de se 
pensar o fenômeno da categorização. Inspirada nos escritos de Wittgenstein sobre a natureza 
nebulosa dos conceitos e o princípio lançado pelo filósofo quanto a semelhanças de família entre 
membros de uma classe conceitual, Rosch, contesta a teoria clássica por enfocar duas de suas 
implicações: 1) se as categorias são definidas exclusivamente com base em propriedades 
compartilhadas igualmente por todos os membros, então não deveria haver membros 
considerados melhores exemplares do que outros e 2) se as categorias são definidas 
exclusivamente por propriedades inerentes aos seus membros, então deveriam ser dissociadas 
das peculiaridades de indivíduos. Isto é, elas não deveriam envolver aspectos relacionados a 
neurofisiologia humana, movimentos corporais, e habilidades humanas específicas de perceber, 
formar imagens mentais, aprender e recordar, organizar informações aprendidas e comunicar-se 
eficientemente.  
 
 Com tais reflexões em mente, Rosch (ex-Heider), dá início a uma exaustiva série de 
investigações sobre a natureza e estrutura de categorias dos mais variados tipos (categorias de 
cores,  de formas, de objetos feitos pelo homem, de objetos encontrados naturalmente na 
natureza, de tipos biológicos etc.).  
 
 Suas pesquisas sobre a categoria das cores, revelam, por exemplo, que as infinitas 
nuanças do espectro não são equivalentes do ponto de vista de seu processamento a nível 



cognitivo. Algumas cores sendo mais facilmente reconhecíveis e memorizáveis do que outras. 
Além disso, do ponto de vista fisiológico, há no espectro cromático cores focais, universalmente 
reconhecidas.Tais descobertas aplicadas à categoria das cores são generalizadas por Rosch para 
abranger outras categorias, conforme ressaltado no procedimento metodológico por ela utilizado 
em um de seus famosos experimentos (Rosch, 1973). 
 

Os resultados de suas pesquisas demonstraram vez após vez, que, contrário ao que seria 
de se esperar caso se sustentasse a teoria clássica, as categorias têm, em geral, membros centrais 
considerados os melhores exemplares (os chamados protótipos) e que as propriedades e 
capacidades humanas ressaltadas no parágrafo anterior (implicação 2), realmente desempenham 
um papel na categorização (Heider, 1971; Rosch, 1973; Rosch, Mervis, Gray, Johnson e Boyes-
Braem, 1976). As idéias de Rosch causam grande impacto nas ciências cognitivas e inspiram 
uma vasta quantidade de pesquisas por estudiosos notadamente da lingüística e da psicologia. 
Lakoff (1972), por exemplo, aponta para a existência de expressões lingüísticas,  tais como as 
que aparecem em itálico nas frases seguintes, “a baleia é um tipo de peixe” ou “estritamente 
falando, uma baleia é um mamífero” como prova da natureza nebulosa de categorias semânticas. 
Entre outros, estudos sobre aquisição da linguagem, produção de sentenças, aquisição de 
categorias, tarefas de verificação de categorias, evidenciaram a estrutura prototípica de tais 
(Kelly, Bock e Keil, 1986; McClosky e Glucksberg, 1978; Rosch, 1975; Collins e Loftus, 1975).  

 
Quanto à natureza, os protótipos têm sido definidos como formando o núcleo da categoria 

(Mervis, 1980). Isto indica que os atributos ou traços mais representativos do conceito 
representariam o protótipo. Tais traços nucleares serviriam como critérios que norteariam as 
tomadas de decisão quanto à filiação de itens em categorias. Mervis (1980), propõe que o 
protótipo poderia ser concebido tanto como um exemplar (i.e. uma representação mental de um 
exemplar real) ou como um melhor exemplar idealizado (i.e. uma abstração) formado a partir da 
exposição a membros da categoria. Quer considerado como a representação mental de um 
exemplar, quer entendido como uma abstração idealizada, o protótipo parece representar 
informação resumida sobre a categoria ou conglomerados no seu interior.   

 
Conforme salientado por Medin (1989), as concepções sobre categorias abrangem três 

períodos distintos, o da visão clássica que se estende desde Aristóteles até princípios da década 
de 70 do século apenas findo; o da visão prototípica, ou probabilística, conforme a denomina 
Medin, que se prolonga desde então até por volta de 1985 e a que vai de 1985 até o presente – a 
concepção teórica. Na seção seguinte, discorreremos sobre esta visão e ressaltaremos algumas 
pesquisas que a  têm corroborado. 
 
A CONCEPÇÃO TEÓRICA 
 

Segundo este posicionamento, um conceito, além de incluir um conjunto de propriedades 
(atributos ou traços), conforme apregoado tanto pela visão clássica quanto pela visão prototípica, 
também se constitui a partir de relações com outros conceitos. Conjuntos de relações entre 
conceitos formam redes que constituem teorias neste caso entendidas não unicamente como 
teorias científicas, mas também como conjuntos de crenças e pressuposições relativas ao senso 
comum, as chamadas teorias ingênuas (naive theories). Assim, um  conceito é visto não apenas 
como entidade atômica que, no máximo, segundo a teoria de Rosch, compartilha, em maior ou 



menor grau,  traços característicos com o protótipo, mas como parte integrante da teoria em que 
se encontra inserido e da qual é elemento constitutivo. 
 
 Os primeiros trabalhos dentro da visão teórica surgem a partir de meados da década de 
80. Podemos destacar entre outros, o trabalho de Murphy e Medin (1985), The role of theories in 
conceptual coherence, segundo tais autores é, na realidade, o conhecimento tácito (background 
knowledge) ou as teorias ingênuas (naive theories), uma espécie de senso comum, que as pessoas 
têm a respeito do mundo que permite a coerência conceitual. Assim, os autores consideram 
insatisfatórias as abordagens categorizacionais que se baseiam exclusivamente em correlações de 
similaridades e traços entre conceitos visto que estas não são capazes de explicar adequadamente 
a estrutura interna de conceitos ou a relação entre conceitos dentro de um dado domínio.  
 
 Corroborando tal posicionamento, pesquisas realizadas por Malt (1990, 1994),  
demonstraram que as pessoas em geral não possuem conhecimento sobre traços nucleares  que, 
segundo a teoria de protótipos tradicional, serviriam como critérios  nas tomadas de decisão 
quanto à filiação de itens em categorias e sim apenas crenças na existência de alguns atributos ou 
traços que talvez considerem cruciais para inclusão na categoria (Carey, 1985; Keil, 1989). 
 

É, portanto plausível, afirmar-se que  a concepção prototípica nos moldes da teoria 
originalmente proposta por Rosch é, no mínimo, incompleta. Qualquer proposta teórica de 
protótipos deverá deixar margem para o fato de que, ao invés de refletir um processo puramente 
analítico de abstração de traços, a formação de conceitos é “dinâmica e sensível a contextos” 
(Richards, 1988). Esta assertiva é apoiada pelo modelo de memória episódica de Richards e 
Goldfarb (1986). De acordo com este modelo, a representação de um conceito não reflete 
unicamente uma estrutura invariável (uma lista de traços nucleares, por exemplo), mas é 
maleável e refletirá a interação entre o contexto ambiental e o peso das interconexões de outros 
conceitos associados que o indivíduo armazenou na memória episódica em resultado de 
encontros anteriores com instanciações do conceito dentro de um contexto significativo. Esta 
visão, ao invés de favorecer uma única representação para toda a categoria em quaisquer 
situações, permite o acesso a representações múltiplas. Neste caso, o resgate  da representação 
relevante dependerá da interação entre o contexto experimental e as representações associadas ao 
conceito que se encontram  armazenadas na memória episódica. Visto que os conceitos emergem 
e são formados a partir de experiências com itens e eventos que fazem parte de contextos 
socioculturais além de também refletirem fatores de ordem ecológica e/ou idiossincrática, 
parece, assim, mais razoável conceber-se  a formação de protótipos como um processo não 
analítico que refletirá tais variáveis dinâmicas.   
 
CONCLUSÃO     
 
 Este artigo apresentou uma retrospectiva das teorias e pesquisas que nortearam a 
investigação sobre categorização semântica, nas últimas três décadas. Nos detemos inicialmente, 
na teoria aristotélica  salientando procedimentos experimentais pautados nesta visão para, a 
seguir, destacar desenvolvimentos introduzidos pela teoria de protótipos, conforme observados 
na pesquisa realizada por Rosch e outros investigadores. Expomos, finalmente, a concepção 
teórica sobre formação conceitual, apontando-a, a partir de evidência reunida por pesquisas mais 
recentes,  como relato mais satisfatório na explicação de como os conceitos são estruturados, 



uma vez que aponta, não para a abstração de protótipos descontextualizados, mas para uma  
visão enciclopédica ditada pelas teorias ingênuas que as pessoas têm a respeito do mundo.  
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Resumo: Investigação sobre as influências do letramento/escolarização, na estruturação 
da memória semântica, mais especificamente no tocante à capacidade de categorização. O 
principal  objetivo foi  verificar diferenças de  estruturação  da memória semântica  entre 
letrados e iletrados. Para tanto, com base em estudos em Psicolingüística e em Psicologia 
Cognitiva, foram aplicados testes experimentais em 43 sujeitos, pertencentes a cinco 
grupos,  tendo como variável principal o nível de escolarização. As principais implicações 
dos processos de letramento/escolarização na estruturação da memória semântica, 
encontradas nesta pesquisa, são as de que aqueles que não passaram por esses processos 
baseiam suas categorizações, preferencialmente, em  propriedades funcionais e/ou 
perceptivas. 
Palavras-chave: categorização semântica, visão clássica, concepção teórica. 
 

Abstract: Investigation about the influence of the literacy and schooling in the  semantic 
memory structure, more specifically about categorization capacity. The first  aim for this 
work  were  to see differences between literates and illiterate’s structure of semantic 
memory. For this, in a  Pschycolinguistic and the Cognitive Psychology perspective there 
are  applied a  experimental test in 43 subjects  with difference schoolarization’s levels. 
The implications principals  founded in this   search are which  the categorizations of the 
illiterates are  based  in the functionless and/ our perceptives propriety.  
Key words:  semantic categorization, literacy. 

 
Introdução 

 O principal  objetivo deste trabalho foi  verificar diferenças de  estruturação  da 
memória  semântica influenciadas pelo nível de instrução formal. 

 Para tanto, com base em estudos em Psicolingüística e em Psicologia Cognitiva, 
foram aplicados cinco  testes experimentais em 43 sujeitos,  pertencentes a cinco grupos 
distintos, tendo como variável principal o nível de escolarização. Os resultados da 
investigação foram apresentados em minha tese de doutorado, defendida em abril/2001. 

Discutirei nesta apresentação apenas os resultados concernentes ao teste  
emparelhamento de palavras que constituía-se da apresentação oral de três palavras de cada 
vez, acompanhada da orientação para que o sujeito repetisse a primeira palavra dita pela 
pesquisadora e dissesse qual, das duas palavras ditas após, tinha mais a ver com a que ele 
havia repetido, exemplo: “olho”, “orelha”, “óculos”. O sujeito deveria repetir a palavra 
“olho” e em seguida dizer se “olho” teria mais em comum com “orelha” ou com 
“óculos”. Em seguida, o sujeito deveria justificar sua escolha respondendo “por quê? ”. 

Trinta e cinco grupos de três palavras eram apresentadas sendo que, vinte grupos  
mantinham entre si uma relação,  taxonômica ou  de evento (denominada por Luria ([1932] 
1990) como funcional), por exemplo: “berço”, “bebê” e “cama”. Se o sujeito dissesse que 
berço tinha mais a ver com cama, estaria estabelecendo uma relação taxonômica, mas se 



dissesse que o  berço tinha mais a ver com bebê, estaria estabelecendo  uma relação de 
evento ou funcional. 

Dez grupos de palavras mantinham entre si apenas uma relação taxonômica, sendo a 
terceira palavra apenas um distrator, utilizado com o intuito de verificar se o sujeito seria 
capaz de estabelecer relações taxonômicas, quando não houvesse a possibilidade de 
estabelecer relações funcionais, por exemplo ouro, óleo e prata.   

Dez grupos de palavras mantinham entre si apenas uma relação funcional, sendo a 
terceira palavra apenas um distrator utilizado com o intuito de verificar se o sujeito seria 
capaz de estabelecer relações funcionais, quando não houvesse a possibilidade de 
estabelecer relações taxonômicas, por exemplo cinema, rua e ingresso. 

Conforme se depreende, os resultados deste teste permitiram verificar: 
•  o efeito da escolaridade e da continuidade do letramento sobre a preferência 

pelas relações taxonômicas e  
• que mesmo se os menos escolarizados demonstrassem preferência pelas relações 

em eventos, isto não significaria uma incapacidade para operar relações 
taxonômicas 

 As principais implicações dos processos de letramento/escolarização na 
estruturação da memória semântica, encontradas nesta pesquisa, são as de que aqueles que 
não passaram por esses processos baseiam suas categorizações, preferencialmente, em  
propriedades funcionais e/ou perceptivas. 

Além disso, foi possível evidenciar distintos processos de categorização semântica 
que  serão apresentados e discutidos. 

O teste de emparelhamento de palavras 

No intuito  de buscar evidências empíricas  para auxiliar a discussão acerca das 
influências  da escolarização e da continuidade do  letramento, nas diferentes formas de 
categorização semântica, o teste de emparelhamento de palavras foi desenvolvido com o 
objetivo específico de verificar  tal efeito sobre a preferência ou pela categorização 
taxonômica,  ou pela de eventos (funcional), em situação de pesquisa experimental. 

O pressuposto desse teste  foi o de que as categorizações dos menos escolarizados 
basear-se-iam, preferencialmente, em propriedades evocadas por eventos e ou perceptivas. 
Ao passo que a escolarização e o letramento  propiciariam preferencialmente o 
estabelecimento de relações taxonômicas, conforme apontam os trabalhos de Luria (1990), 
Scribner & Cole (1981) e Tfouni (1988). 

Entretanto, a preferência pela memória de eventos se manteve tanto em relação às 
proposições orais (emparelhamento de palavras), quanto em relação às imagens 
(emparelhamento de imagens), teste 2 ( ver Monteiro, 2001).  

Tão logo eram inquiridos acerca da relação entre  os itens, os sujeitos deveriam  
justificar sua resposta, o que na maioria das vezes oportunizou  respostas do tipo: “é porque 
serve para...”, “é para fazer...”, “porque se usa para...” . Tais  explicações são ambíguas 
porque implicam em um significado teológico ou funcional, embora possam encobrir uma 
estratégia de classificação taxonômica. 

Freqüentemente, o sujeito emparelhava itens  que mantinham entre si relações 
taxonômicas, mas sua justificativa era funcional, por exemplo: entre  batata, cebola e 
caramujo,  a resposta: “cebola tem mais a ver com a batata”, era justificada com  “a 
cebola  tempera a batata”, ou ainda entre “ônibus, bicicleta e chaleira,  o sujeito 



emparelhou  ônibus e bicicleta, não por serem veículos, mas por ser possível levar uma   
bicicleta dentro do ônibus. Essas explicações demonstram que o sujeito evocou um evento 
de experiências pessoais. 

Em virtude disso, foi necessário proceder uma análise das justificativas 
independentemente dos dados quantitativos que, conforme aponta a tabela abaixo, embora 
revelem preferência pela categorização de eventos (funcional) apresentam, no entanto, um 
significativo número de respostas taxonômicas. 

 
Análise quantitativa do teste emparelhamento de palavras 
 G1 G2 G3 G4 G5 
Palavras - F 77% 72% 64% 63% 52% 
Palavras  -T 20% 27% 33% 33% 47% 
Tabela  1 – teste de emparelhamento de palavras 

 
Vale ressaltar, porém, que nos grupos 1 e 2  houve um maior número de respostas  

de eventos (funcionais) do que taxonômicas, 77% (f) para 20% (t) e 72% (f) para 27% (t) 
respectivamente, evidenciando a preferência por esse tipo de categorização em relação aos 
demais grupos, a saber: grupo 3, 64% (f) para 33% (t); grupo 4 63% (f) para 33% (t) e  
grupo 5, 52% (f) para 47% (t). 

Os dados brutos confirmam que embora em todos os grupos haja uma preferência 
por estabelecer  relações  baseadas em eventos, há uma tendência  em diminuir a diferença 
entre os emparelhamentos taxonômicos e por evocação de eventos a medida em que a 
escolaridade aumenta. Observe-se, por exemplo, o desempenho do grupo 1 (iletrados) e do 
grupo 5 ( 3º grau completo). 
 
Análise qualitativa do teste emparelhamento de palavras 
 

Na instrospecção imediata, as justificativas para o emparelhamento demonstraram 
que as relações, muitas vezes, eram baseadas na evocação de imagens icônicas, auditivas e 
gustativas   (memória de eventos ou episódica). 

Entretanto convém salientar  que os sujeitos dos grupos 1 e 2 foram os que mais 
apresentaram contradição entre o emparelhamento taxonômico e a justificativa. A título de 
ilustração segue o emparelhamento feito pelo sujeito  S1G1EP : 

(1)“Pesquisadora – O olho tem mais a ver com a orelha, ou com os óculos? 
Sujeito – O olho tem mais a ver com a orelha.”   
A primeira constatação, diante dessa resposta, é a de que o sujeito estaria 

categorizando a partir de traços essenciais e não acidentais,  estando implícita a idéia de 
classe “órgãos do corpo” ou, ainda numa classificação baseada no conhecimento mais 
enciclopédico “órgãos dos sentidos” ( memória semântica). 

Porém,  embora a resposta do sujeito tenha sido computada  quantitativamente  
como sendo taxonômica, a justificativa por ele apresentada  para emparelhar  “olho” e  
“orelha” demonstra  que sua estratégia é evocar  um evento relatado na forma de uma 
narrativa e não  uma classificação taxonômica: 

(2)“P – Por que o olho tem a ver com a orelha? 



S – Porque realmente, se por exemplo,  você quer chegar  num espelho, ou se  
você vê a parte da orelha se, se não  tiver o olho, você não vai enxergar a 
orelha.”  

 Observe-se, ainda, que o  estímulo pode  ter induzido à evocação da imagem do 
rosto, favorecendo quem preferisse  tal estratégia. Nesse caso, para explicar a estratégia   
utilizada pelo sujeito, o modelo de memória  que melhor se aplica  parece ser o modelo 
cognitivo de esquemas de imagens de Lakoff (1987), que integra o nível mais baixo de sua 
proposta de modelos idealizados. 

O que se pode depreender da explicação do sujeito, embora numa sentença 
hipotética, é a recuperação de uma imagem icônica, provavelmente  oriunda do esquema 
“olhar no espelho”. 

Dessa forma,  somente uma teoria que contemple o processamento em paralelo, que 
permita ativar  outras memórias, por exemplo, as já mencionadas icônica e/ou procedural 
(ver Parkin, 1993) poderá elucidar as estratégias de recuperação envolvidas na justificativa 
desse  sujeito. 

 Vejamos outras respostas que se enquadram nessa discussão: 
itens/sujeito justificativa 

janela, porta, cortina – S9G1EP (3) Porque a porta dá pra passar  e pela janela 
 é meio difícil, né?   

queixo, nariz, navalha- S7G1EP (4) Deve ser horrível um queixo sem nariz. 
cão, burro, camarão – S3G1EP (5) Porque o cão é parecido com o burro. 
boca, dentista, língua – S2G1EP (6) A boca sem a língua não faz nada e sem o dentista 

ela passa. 
janela, porta, cortina – S1G1EP (7) Porque a porta tem mais segurança do que a janela. 
cão, burro, camarão – S1G1EP (8) Porque se o burro chega na área que tá o cachorro 

ele vai em cima. 
tucano, arara, lobo – S2G1EP (9)Arara é um bicho bonito. Lobo é bonito, mas come 

as frutas. 
igreja, palácio, padre – S1G1EP (10)Que o palácio e o padre é uma palavra quase igual. 
olho, orelha, óculos – S5G1EP (11)Orelha porque olho tem “o”, orelha também tem 

“o” 
pepino, ovo, feijão – S1G1EP (12)Feijão. Você pode crer que até no paladar eles 

combinam. 
Quadro 1 – teste 1 – EP - emparelhamento com base em  atributos acidentais   

 
As justificativas acima demonstram, em geral, um emparelhamento encaminhado 

por operadores lógicos, como o de casualidade, a partir das experiências cotidianas, 
conforme os exemplos (3), (5), (6), (7) , (8), (9) e (12). 

A relação não é baseada nas propriedades comuns que reuniriam numa mesma  
classe  os membros que as partilham (o superordenado) e sim na percepção de algum 
atributo acidental  comum e/ou em sua função, como facilidade de passagem (3); 
semelhança física (5); função da língua e do dentista (6); segurança. (7); narrativa de um 
episódio (8); beleza (9) e  paladar (12). 

A justificativa (4), por sua vez,   é hipotética e  sugere a reconstrução de um rosto 
sem nariz. Já as justificativas  (8) e (9) demonstram que o sujeito direcionou sua atenção 
para o sinal acústico dos estímulos para emparelhá-los. É interessante constatar  que o  S1 



consignou  a semelhança das primeiras sílabas de “palácio” e “padre”, enquanto o S5 
reconheceu a identidade de /o/  em “orelha”  e “olho” e não com “óculos”, cuja primeira 
letra embora grafada da mesma maneira representa outro fonema. (Note-se que os dois 
sujeitos em questão eram iletrados).    

As justificativas dadas às relações por eventos (funcionais) corroboram as 
estratégias preferenciais de classificação, explicada também pela  teoria dos esquemas de 
imagens  de Lakoff (1987).  Para ilustrar tal procedimento vejamos as  respostas do sujeito 
S9G1EP à pergunta treino: 

  (13) P – “ O olho tem mais a ver com a orelha ou com  o óculos?” 
S – A orelha  tem a ver com os olhos porque segura os óculos, se a gente não 
tiver orelha, não pode usar óculos.”  
Ou ainda: 

Itens/sujeito justificativa funcional 
boca, dentista, língua (S1G1EP)  (14) Porque se tirar a boca, se tirar a língua, como é 

que ele vai falar?  
vaca, leite, touro (S1G1EP) (15) Porque se não tiver ‘touro ela não engravida pra 

poder dar o leite também. 
janela, porta, cortina (S2G3EP) (16) Porta. Porque os dois dá pra ver a rua. 
queixo, mariz, navalha (S2G1EP) (17)Ué, pois a navalha corta o queixo e o nariz. 
abelha, aranha, peixe (S5G2EP) (18) Porque a aranha, ela geralmente pega a abelha. 
vela, fósforo, lâmpada (S7G1EP) (19) Quando falta luz, usa vela, né? 
Quadro 2 – teste de emparelhamento de palavras com  justificativas funcionais 

 
Observe-se, novamente, nas justificativas acima, a utilização de operadores que 

encaminham  um raciocínio baseado no conhecimento popular e evocando, paralelamente, 
eventos.  
 
As dificuldades para  a apresentação de justificativas  

As respostas do tipo “não sei” tiveram pouca ocorrência entre os iletrados, embora 
eles nem sempre soubessem justificar  suas escolhas. Entretanto, a estratégia  mais 
recorrente para esse  grupo  foi a tentativa  de uma explicação abrangente, de estrutura 
quase sempre narrativa, na tentativa de estabelecer uma relação  entre os itens e justificá-la 
de forma lógica. 

Tal esforço, por vezes, resultou em  respostas aparentemente sem sentido, 
justificáveis apenas  se for levado em conta que os sujeitos  esperavam que houvesse  
relações a serem  estabelecidas entre todos os itens apresentados, uma vez que não tinham 
conhecimento da presença de distratores entre os elementos a serem emparelhados. 
Vejamos dois exemplos: 

itens/sujeito justificativa 
ouro, prata, óleo S1G1EP (20) Óleo, aquele suor é um óleo que ele (ouro) tem, se 

chama nabdo  
beija-flor, corvo, boi S5G1EP (21) Porque ele beija a flor do corvo. 
Quadro 3 –  teste de emparelhamento de palavras com justificativas com explicações,  
aparentemente,  sem sentido 
 
Conclusões sobre as respostas ao teste emparelhamento de palavras 



 
1ª- A preferência pelo estabelecimento de relações por eventos se manteve em todos 

os grupos, independentemente do grau de instrução formal. Porém, esta preferência é mais 
acentuada nos sujeitos dos grupos 1 e 2 (com nenhuma ou pouca escolaridade).  

2ª- A medida em que aumenta o grau de instrução formal, diminui a diferença entre 
a categorização por evento (funcional) e a categorização taxonômica. 

3ª- Nas justificativas  para os emparelhamentos realizados nos grupos um e dois 
houve o predomínio do estabelecimento de relações com base em imagens icônicas, 
auditivas e  gustativas, evidenciando mais uma vez o importante papel desempenhado pelos 
esquemas nas formas de categorização semântica. 

4ª- Quanto menor o grau de instrução, maior o número de respostas aparentemente 
taxonômicas, porém com  justificativa funcional.  

5ª- Os sujeitos dos  grupos 1 e 2 foram, também, os que mais  fizeram uso de 
operadores lógicos para estabelecer causalidade ou finalidade para justificar seus 
emparelhamentos, fazendo uso de suas experiências cotidianas.  
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Resumo: Este artigo descreve como os gêneros textuais podem ser introduzidos no 
contexto escolar e aborda até que ponto a noção de gênero e sua relação com as práticas 
sociais podem contribuir para a produção e a recepção de informações e idéias que 
expressem  as formas de pensar, interagir e sentir dos aprendizes. 
Palavras-chave : gêneros textuais, aprendizagem e desenvolvimento. 
 
Abstract:  This paper aims at explaining how textual genres can be introduced in the 
school context. It also explores to what extent  the notion of  genre and its relation with 
social practices may contribute to the production and reception of  information and ideas 
that express learners’ ways of thinking, interacting and  feeling. 
Key words : textual genres, learning and development. 
 
 
Introdução 
 
 
        Os gêneros textuais, conforme Swales (1990), Adam (1990), Bronckart (1999) e 
Marcuschi (2002), , são “formas textuais  escritas ou orais estabilizadas, histórica e 
socialmente situadas.” Em outras palavras, “são os textos que encontramos em nossa vida 
diária e que apresentam algumas propriedades funcionais e organizacionais características, 
concretamente realizadas.” (Marcuschi, 2002:4) Assim, ao interagirem oralmente ou por 
escrito no contexto escolar, os alunos precisam entender como a forma da língua, ou seja, a 
estrutura formal e as seqüências lingüísticas que  compõem  os vários gêneros textuais 
fornecem recursos para apresentar a informação e interagir com os outros. No entanto, a 
multiplicidade de gêneros textuais e a imprecisão quanto à sua classificação levam os 
aprendizes de Língua Estrangeira a uma certa dificuldade para monitorar as habilidades 
comunicativas destinadas à compreensão e à produção de gêneros discursivos. Tais 
aprendizes devem ser capazes de controlar a linguagem, o propósito da escrita, o conteúdo 
e o contexto durante a produção de gêneros textuais que relatam experiências e fatos, que 
expõem, que contam estórias, que contestam e questionam. O reconhecimento do conteúdo, 
da estrutura formal e das seqüência lingüísticas, que, segundo Dolz e Schneuwly (1996), 
compõem as dimensões essenciais à elaboração de um gênero, contribuem para um maior 
planejamento e melhoria da produção textual dos aprendizes.   
 
 
1.  Aprendizagem e Desenvolvimento : algumas reflexões 
 



         Antes de abordamos alguns dos aspectos pertinentes aos gêneros textuais e ensino, 
vejamos a posição de Vygotsky (1978) sobre aprendizagem e desenvolvimento. 
Fundamentada em mudança e crescimento, a obra de Vygotsky oferece uma grande 
contribuição para a área da educação, na medida em que insere elementos importantes para 
a compreensão de como se dá a integração entre aprendizagem e desenvolvimento. 
Segundo Frawley (2000), há quatro idéias fundamentais na teoria vygotskyana: o 
desenvolvimento, os processos de controle, mediação e de internalização pelos quais o 
desenvolvimento é realizado; o contexto de desenvolvimento e os correlatos neurológicos 
do desenvolvimento, que são as bases cerebrais do pensamento superior. 
         Vygotsky distingue duas linhas qualitativamente diferentes de desenvolvimento : a 
dos processos elementares, de origem biológica e a das funções psicológicas superiores, 
de origem sócio-cultural. O desenvolvimento dos processos psicológicos superiores ocorre 
como produto da vida social. Tais processos exigem a participação do indivíduo em 
situações sociais específicas, pois são dependentes do contexto sócio-cultural onde ocorrem 
as trocas sociais. 
          Para Frawley (2000:108) “o contexto não é apenas o local espaço-temporal da mente, 
mas toda sua adjacência informacional : a configuração de quem, o que, onde, quando, 
porque e como.” Isto faz com que o contexto deixe de ser  visto como um conjunto de 
idéias compartilhadas e sim como uma oportunidade comum, um ambiente real e autêntico 
para os indivíduos descontarem suas diferenças, a fim de operarem como se houvesse um 
conhecimento partilhado. Os diferentes posicionamentos pessoais mudam os motivos e os 
objetivos dos interactantes e a linguagem passa a acompanhar os aspectos sobre os quais se 
raciocina.   
         Deduz-se do exposto que, na concepção de Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo 
não ocorre isoladamente. Relaciona-se com o desenvolvimento da linguagem, com o 
desenvolvimento social e com o desenvolvimento físico. Acrescente-se a isso que o 
indivíduo não só se desenvolve e adquire sua competência, onde quer que haja 
predominância dos fatores sociais, históricos, culturais e econômicos, mas que esse 
desenvolvimento ocorre num contexto sócio-cultural que não pode ser esquecido. As 
perspectivas desse crescimento individual vão sendo apreciadas pelo exame da ZDP (zona 
de desenvolvimento proximal), que resssalta a diferença entre o desenvolvimento real e o 
potencial. 
        Na relação entre o pensamento e a fala poderíamos dizer, inspirados em Frawley, que 
o pensamento superior origina-se na internalização das relações sociais e de significados 
exteriores. A fala social é abreviada, transforma-se em diálogo privado e, por fim, em fala 
silenciosa ou discurso interior. Apesar de terem origens diferentes e de se desenvolverem 
de modo independente, numa certa altura pensamento e linguagem se encontram e dão 
origem aos processos psicológicos superiores.  
        A mediação lingüística do pensamento superior transforma a fala em um 
intermediário, em uma linguagem para o pensamento. Frawley vê a relação da fala privada 
e interna com o pensamento não como se esta, ou seja, a fala causasse o pensamento, mas o 
informasse ou o mediasse. Com a ajuda da linguagem, o indivíduo controla o ambiente e, 
mais tarde, o próprio comportamento. Daí a importância da linguagem para o 
desenvolvimento do pensamento, como lembra Palangana (1994). Aos poucos, as 
interações com o meio social proporcionam o progresso metaconsciente e o controle 



voluntário do pensamento e da linguagem. Isto porque, ao internalizar as experiências 
fornecidas pela cultura, o indivíduo reconstrói os modos de ação realizados externamente e 
aprende a organizar os próprios processos mentais. A partir daí, em vez de basear-se em 
signos externos, o indivíduo passa a se apoiar em seus próprios recursos internalizados, 
dentre os quais citamos: imagens, conceitos e representações mentais.   
         Para melhor explicitar o processamento do pensamento superior  Luria (1980, apud 
Frawley, 2000) descreve a organização  do cérebro em três níveis funcionais: o tônus, 
associado a estruturas neurais de nível inferior; o processamento de informações, 
dedicado aos mecanismos cognitivos e representacionais e associado a estruturas corticais; 
e a  regulação, dedicada ao controle e à seleção de informações e associada aos lobos 
frontais, que possuem todas as características da base cerebral do self. É na regulação que 
encontramos os mecanismos de controle cognitivo: orientação; inibição; integração; 
planejamento; monitoração; seleção; seqüenciamento; direcionalidade voltada ao objetivo; 
persistência e autoconsciência. O self, lembra Frawley, não só orienta a ação e o 
pensamento, como mantém-nos informados sobre a relação da fala privada e interna com o 
pensamento.  
        Esta breve reflexão nos faz perceber que, apesar de não ignorar os processos de 
origem biológica, Vygotsky atribui uma enorme importância à dimensão social que 
possibilita a mediação do indivíduo com o mundo, contribuindo, assim, para o 
desenvolvimento de seus mecanismos psicológicos e formas de interagir nesse mundo. Tais 
processos psicológicos superiores e formas de interagir só ocorrem devido ao aprendizado, 
que se realiza num determinado grupo cultural, a partir da interação do indivíduo com 
outros. O aprendizado, portanto, é considerado por Vygotsky como fundamental para o 
desenvolvimento pleno do ser humano. “ É o aprendizado que possibilita e ativa o processo 
de desenvolvimento.” Rego (1994:71) 
 
 
2. Gêneros textuais e ensino : algumas reflexões 
 
 

A comunicação humana  atende a finalidades diferentes nos níveis pessoal e social. Ao 
assumirmos e mantermos nossas posições nos vários contextos sociais, comunicamos, 
mediante nossos propósitos e de acordo com formas lingüísticas apropriadas, informações, 
idéias, crenças, emoções  e atitudes, para expressar solidariedade, harmonia, cooperação ou 
desacordo, desprazer, entre outros. A aquisição das habilidades de comunicação constitui 
um longo processo que deve estar relacionado ao discurso, ou seja, à linguagem em uso e  
ao contexto global que contribui para a comunicação. Visto dessa perspectiva da 
linguagem em uso, e uma vez que nos comunicamos por meio de gêneros, segundo 
Bakhtin (1992),  o propósito comunicativo do texto  (Swales, 1990) é o fator primordial 
relacionado ao gênero. É esse propósito comunicativo que modula o gênero e lhe dá uma 
estrutura interna.  
       Com o intuito de propor mudanças significativas no ensino-aprendizagem de língua 
estrangeira, os PCNs propõem uma reflexão sobre os gêneros discursivos, a fim de 
direcionar-se os currículos para um ensino mais eficaz. Tais diretrizes objetivam promover 
a aprendizagem de uma maneira mais significativa; uma aprendizagem que leve o aluno a 



construir uma competência comunicativa por meio de usos realistas, como pode ser 
visualizado no quadro abaixo: 
 
Competências e Habilidades a serem desenvolvidas em Língua Estrangeira Moderna 
 
 
Representação  
 
          e 
 
 Comunicação 

Escolher o registro adequado à situação na qual se processa a 
comunicação e o vocábulo que melhor reflita a idéia que se pretende 
comunicar. 
Utilizar os processos de coerência e coesão na produção oral e/ ou  
escrita. 
Usar as estratégias verbais e não-verbais para compensar as falhas, 
favorecer a efetiva comunicação e alcançar o efeito pretendido em 
situações de produção e leitura. 
Conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como  instrumento de 
acesso a informações sobre outras culturas e grupos sociais. 

Investigação 
        
        e  
 
Compreensão 

Compreender de que forma determinada expressão pode ser 
interpretada em razão de aspectos sociais e/ ou culturais. 
Analisar os recursos expressivos da linguagem verbal, relacionando 
textos/contextos quanto à sua natureza, função, organização, estrutura, 
segundo as condições de produção/recepção (intenção, época, local, 
interlocutores participantes da criação e propagação de idéias e 
escolhas, tecnologias disponíveis). 

Contextualização
sócio-cultural 

Saber distinguir as variedades lingüísticas. 
Compreender em que medida os enunciados refletem a forma de ser, 
pensar, agir e sentir de quem os produz. 

Fonte: Parâmetros Curriculares Nacionais. Ensino Médio. Linguagens, Códigos e suas  
           Tecnologias. Conhecimentos de Língua Estrangeira Moderna. p. 63  
 
       Assim, à luz dos PCNs, o ensino-aprendizagem de língua estrangeira no nível médio 
deve ser pensado em termos de competências abrangentes e,  não,  estáticas, pois sendo “a 
língua o veículo de comunicação de um povo, é através de sua forma de expressar-se que 
esse povo transmite sua cultura, suas tradições seus conhecimentos”  (PCNs : 61). Uma vez 
que a visão de mundo de cada povo sofre alterações em função de vários fatores, a língua 
também se modifica para poder expressar as novas formas de representar a realidade. Daí 
ser fundamental, como lembram os referidos documentos, conceber-se o ensino de uma 
língua estrangeira a partir da comunicação real ou mais autêntica possível, pois, dessa 
forma, os diferentes elementos que a compõem estarão presentes, dando amplitude e 
sentido à realidade.  

 
        Baseando-nos na idéia de gênero como (mega) instrumento para agir em situações de 
linguagem (Dolz e Schneuwly, 1996) e na concepção de Marcuschi (2000) de que o gênero 
textual é uma forma concretamente realizada nos diversos textos empíricos, sustentamos 
que o aprendiz tem que adquirir o domínio sobre as formas e as possibilidades dos 
diferentes gêneros como parte do processo de aprendizagem do falar e do escrever. Para 



isso, é preciso que o professor crie um espaço potencial de desenvolvimento de modo que 
esse aprendiz obtenha, na zona de desenvolvimento proximal (ZPD), um maior domínio 
das características que definem um gênero. Segundo aqueles lingüistas, e numa perspectiva 
bakhtiniana, um gênero se define por três dimensões essenciais: 
 
• os conteúdos, que se tornam dizíveis através do gênero; 
• a estrutura (comunicativa) específica dos textos pertencentes ao gênero; 
• as configurações específicas das unidades de linguagem que são, sobretudo, traços da 

posição enunciativa do enunciador e, os conjuntos particulares de seqüências textuais e 
de tipos discursivos que formam sua estrutura. 

 
      Aliado ao conhecimento dessas três dimensões essenciais a um gênero, é preciso que o 
ensino da comunicação oral ou escrita se realize por meio da interação de três fatores: as 
práticas sociais, ou mais especificamente, as mediações comunicativas, onde a produção 
da linguagem é feita sobre os gêneros; as capacidades de linguagem, por meio das quais o 
aprendiz evoca seu conhecimento para produzir um gênero numa situação de interação 
determinada e as estratégias de ensino, que o aluno vivencia mediante atividades 
comunicativas diversificadas, a fim de organizar sua aprendizagem e apropriar-se de 
gêneros distintos.     
      Além da interação desses três fatores acrescente-se que, ao interagir oralmente ou por 
escrito no contexto escolar, os alunos precisam entender como a forma da língua e a 
estrutura organizacional dos vários gêneros textuais fornecem recursos para apresentar a 
informação e interagir com  outros. Aprendem, portanto, a escolher os padrões lingüísticos 
apropriados aos significados que tentam criar. Uma das metas do professor consiste, então, 
em ajudar os alunos a reconhecer e a usar tais padrões lingüísticos.  Isso significa que, nas 
situações escolares, os alunos não só aprendem  a construir o significado, como os criam,  
por meio do uso do discurso, através da construção de textos. 
 
 
Considerações Finais 
 
       Se o aprendizado de uma língua estrangeira ocorre tanto no contexto da sala de aula 
como fora dela, o problema consiste em definir o modo pelo qual podemos ajudar nossos 
alunos a comunicar informações e idéias de acordo com um propósito comunicativo e por 
meio de formas lingüísticas apropriadas a contextos específicos. Isto só poderá concretizar-
se através de uma uma reflexão mais aprofundada sobre o ensino dos gêneros textuais e das 
práticas sociais aliados ao papel do professor enquanto mediador nas tarefas de 
aprendizagem. A partir  daí  poderemos pensar na formação de um aprendiz autônomo, 
consciente dos fatores que compõem a diversidade de gêneros textuais e discursivamente 
confiante.  
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Resumo: Muito se tem falado sobre o que vem a ser discurso, desde a sua fonte filológica 
até a abordagem de teorias filosóficas a seu respeito, entretanto a questão continua, e 
ninguém a responde satisfatoriamente, o que é discurso? Neste nosso trabalho de pequenas 
proporções, não pretendemos respondê-la, mas apenas discutir propostas, não 
necessariamente de sua definição. Acreditamos que, ao professor de português, para quem 
endereçamos esse estudo, seja bem mais proveitoso responder à seguinte questão: 
podemos estudar o discurso numa aula de português?Conversando constantemente com 
professores e futuros professores, temos lhes perguntado o que é que se ensina em 
português e escuto respostas de diferente natureza: em português se ensina gramática e 
redação; ensinam-se regras de gramática; ensina-se a falar melhor e escrever bem; 
ensina-se a língua que a gente fala. Essas respostas vêm acompanhadas, 
incondicionalmente, da crítica aos cursos de Letras, que apenas oferecem aos alunos 
teorias novas, mas não lhes oferece o instrumental de que eles necessitam para enfrentar 
aqueles que querem escrever, “conforme a gramática.” 
Palavras-chave: discurso. linguagem. análise de discurso 
 
 
Abstract: In the discussion of language, the term discourse is unnecessarily complex. The 
chief difficulty is the relation among the Portuguese teacher and discourse use. Two things 
may be observed: the superficial knowledge of classrooms and inquiry of discourse 
analysis. 
Key words: discourse. language. discourse analysis 
 

De repente, nas escolas brasileiras, surgiu a preocupação de que um bom ensino de 
língua portuguesa deveria passar por uma metodologia que envolvesse o estudo de texto, 
não como pretexto para lições de gramática, mas em sua própria natureza, o que traria 
contribuições para o ensino da escrita e da leitura. Não discordamos dessa posição, apenas 
vemos com desconfiança as diferentes concepções de texto que invadiram o ensino, quando 
não a falta de concepção. Temos como objetivo analisar essas concepções e suas 
conseqüências para o ensino de português, numa pesquisa de revisão teórica. Defendemos 
que, muito mais do que apregoar o trabalho com textos, devemos primeiro refletir sobre que 
concepção de texto devemos trazer para a escola e, conseqüentemente, pensar uma maneira 
de estudar o texto na escola. 
 
 

 
  



Muito se tem falado sobre o que vem a ser discurso, desde a sua fonte filológica até 
a abordagem de teorias filosóficas a seu respeito, entretanto a questão continua, e ninguém 
a responde satisfatoriamente, o que é discurso? Neste nosso trabalho de pequenas 
proporções, não pretendemos respondê-la, mas apenas discutir propostas, não 
necessariamente de sua definição.  
 Sírio Possenti afirma que o discurso é “um efeito de sentido, uma posição, uma 
ideologia – que se materializa através da língua (...) o discurso se constitui pelo trabalho 
com e sobre os recursos de expressão, que produzem determinados efeitos de sentido em 
correlação com condições de produção específicas” (POSSENTI: 1988, p. 160). 

Há muitos caminhos de onde se pode conceituar o discurso, até porque é do lugar de 
onde falamos que nos constituímos como sujeitos, detentores de querer, de saber e de poder 
dizer; dentre as diferentes possibilidades de conceituar o discurso, escolhemos três 
construtos teóricos para dizer e falar sobre o discurso: o discurso como ação, o discurso 
como efeitos de sentido e o discurso como acontecimento. A escolha dessas três rotas não é 
motivada apenas por uma sistematização teórica, mas também, e principalmente, porque 
são conceitos que se aproximam da prática de discurso na sala de aula. Neste espaço de 
dizer, os seus sujeitos (professores) realizam fazeres lingüísticos, com certos efeitos de 
sentido e imagens, que se transformam num acontecimento sempre diferente e diverso, que 
todos denominamos de aula. Nesse sentido, o professor precisa entender que o que ele 
realiza numa sala, com os alunos, é um acontecimento discursivo atravessado por diferentes 
atos de fala e múltiplos efeitos de sentido, o que nos leva a propor uma compreensão do 
discurso sob essas três óticas. 

a) O discurso como ação. 
A denominada teoria dos atos de fala teve sua origem com as reflexões sobre 

linguagem do filósofo John L. Austin. A principal conseqüência desses estudos foi trazer 
uma nova concepção de linguagem, que “consiste no fato de a análise da sentença dar lugar 
à análise do ato de fala, do uso da linguagem em um determinado contexto, com uma 
determinada finalidade e de acordo com certas normas e convenções”(SOUZA FILHO: 
1990). Essa nova maneira de ver a linguagem de alguma maneira resolve a relação 
linguagem-mundo, já que esta deixa de ser entendida como uma relação direta e envolve o 
contexto para intermediar a lacuna entre o que se diz e o que se quer dizer. Pela exigüidade 
e o caráter introdutório deste trabalho, adotaremos a leitura que Paulo Ottoni apresenta da 
teoria dos atos de fala, por nos parecer aquela que mais se aproxima de uma concepção de 
discurso como ação. O autor em questão defende que “uma visão performativa da 
linguagem” fortalece o estudo da linguagem ordinária (que preferimos chamar de 
linguagem do dia-a-dia). Ora, o que é que o professor de português faz em sala de aula 
senão usar uma linguagem do dia-a-dia para se aproximar dos seus alunos, de assim fazer 
sua aula mais agradável e eficiente. Segundo OTTONI (1998), a linguagem é performativa 
e não descritiva, porque, mesmo quando se diz eu sei, não se está descrevendo uma ação, 
mas há circunstâncias nas quais estamos praticando uma ação. Há duas condições para se 
ter uma visão performativa da linguagem: eliminar as fronteiras entre o eu e o não-eu, entre 
o sujeito e o objeto, ou seja, o sujeito não pode se desvincular de seu objeto fala, não é 
possível analisar a fala (ou, nestas condições, o discurso) separada do sujeito que fala, essa 
primeira condição afirma que a ação de dizer já é dizer; a segunda condição é o abandono 
da distinção performativo-constativo: em termos de linguagem, não deve existir uma 
separação entre a descrição do objeto (afirmar) e a ação com o objeto (pedir, ordenar, 
prometer etc.), todo uso lingüístico, inclusive a afirmação constativa, já é uma ação. Essa 



realização performativa da linguagem depende de algumas condições de felicidade para que 
seja realizada a ação pretendida, por sua vez as “infelicidades” mais específicas do 
performativo são: a) a nulidade (ou sem efeito) quando o autor não está em posição de 
efetuar tal ato, quando não consegue, formulando seu enunciado, completar o ato 
pretendido; b) o abuso da fórmula (falta de sinceridade) quando se diz eu prometo, por 
exemplo, sem ter a intenção de realizar a ação prometida; c) a quebra de compromisso 
quando se diz eu te desejo boas-vindas, por exemplo, tratando no entanto o indivíduo como 
estranho. Austin desdobra essa noção de performatividade nos conceitos de ato de fala e 
ilocucionário. O ato de fala divide-se em locucionário, ilocucionário e perlocucionário. O 
ato locucionário refere-se à produção dos sons e à articulação sintático-semântica do 
significado tradicional; o ato ilocucionário é o ato de realização de uma ação através de um 
enunciado: o ato de promessa pode ser realizado por um enunciado que se inicie por eu 
prometo ou por outra realização lingüística; e, por fim, um ato perlocucionário, que é o ato 
que produz efeito sobre o interlocutor. Segundo Austin, a ação é uma atitude independente 
de uma forma lingüística, enquanto o performativo é o próprio ato de realização da fala-
ação. O performativo se realiza no discurso por diferentes modos: verbo em primeira 
pessoa, no presente do indicativo, voz ativa, início de enunciado ( Eu te prometo que...); 
verbo na voz passiva, segunda ou terceira pessoa do presente do indicativo ( Os 
passageiros estão convidados a sair), ou através de formas indiretas ( Feche a porta, 
imperativo que significa pedido). A partir dessa concepção sobre a linguagem (e 
conseqüentemente sobre o discurso), não podemos mais dividi-la em blocos, em que uma 
porção servisse para descrever e afirmar/negar o mundo e outra porção que tivesse a 
utilidade de sustentar as ações. Sob essa ótica, “as afirmações agora não só dizem sobre o 
mundo como fazem algo. Não descrevem a ação, praticam-na” ( OTTONI: 1998, p. 37). O 
professor de português deverá cuidar da sua aula, não apenas referentemente ao conteúdo a 
ser ministrado, mas também no tocante ao que ele faz em aula e considerar promessas, 
pedidos, repreensões, explicações como posturas lingüísticas que ele assume e que o aluno 
apreende como referência na aprendizagem. Todo e qualquer sujeito falante, quando se 
compromete a usar o discurso (em sua modalidade de texto oral, escrito ou de outra 
natureza), já sabe que esse compromisso exigirá dele a realização de algumas ações práticas 
(determinadas por regras e normas sócio-culturais) e que elas se realizarão, com resultados 
ou sem resultados, sem que ele tenha muito poder sobre as conseqüências. Se um falante 
afirma a outro que fará uma faxina em casa na manhã do sábado e com isso pretende dizer 
que não pode receber visitas nesse horário, para o outro essa interdição é suficiente, mesmo 
que a faxina não seja feita. Imaginem a situação de um curso, cujo professor informasse aos 
alunos que realizaria uma avaliação e não cumprisse esse compromisso; podemos afirmar 
que tudo quanto o professor diz em sala de aula ele faz, mesmo que não cumpra o 
compromisso. 

  
b) O discurso como efeitos de sentido. 
O discurso, no entanto, não é apenas ação, ele também se caracteriza pelos 

diferentes sentidos que cada falante atribui a uma palavra, a um enunciado, a um texto, 
formando assim um feixe desordenado de valores, que incidem sobre as determinações 
culturais, lingüísticas e subjetivas. Desse modo, efeitos de sentido são as coerções da 
formação imaginária, subdividida em formação ideológica e formação discursiva, e o 
trabalho mais ou menos consciente do sujeito sobre o sentido da língua.  



 Para definir o que é lugar, Pêcheux (in GADET, F. et HAK, T., 1990) cita o 
discurso de um deputado na câmara: “Esse discurso pertence a um sistema de normas nem 
puramente individuais nem globalmente universais, mas que derivam da estrutura de uma 
ideologia política, correspondendo , pois, a um certo lugar no interior de uma formação 
social dada”. Entretanto, essa colocação do sujeito numa posição social implica, segundo 
Pêcheux, “que o orador experimente de certa maneira o lugar de ouvinte a partir de seu 
próprio lugar de orador: sua habilidade de imaginar, de preceder o ouvinte é, às vezes, 
decisiva se ele sabe prever, em tempo hábil, onde este ouvinte o espera. Esta antecipação do 
que o outro vai pensar parece constitutiva de qualquer discurso, já que o ouvinte, ou o 
auditório, pode bloquear o discurso ou, ao contrário, apoiá-lo por meio de intervenções 
diretas ou indiretas, verbais ou não-verbais.” Torna-se necessário pensarmos esses lugares 
como um jogo de imagens entre os interlocutores do discurso, na medida em que este é 
definido como efeito de sentidos entre sujeitos, o que levou Pêcheux a pensar que “o que 
funciona nos processos discursivos é uma série de formações imaginárias que designam o 
lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles se fazem de seu 
próprio lugar e do lugar do outro.” Estabelece-se assim uma relação, em qualquer grupo 
social, entre a efetiva situação que o indivíduo ocupa na sociedade e as representações 
imaginárias que o sujeito tem do lugar que ele ocupa naquele grupo social determinado, 
caracterizando-se o que Althusser define como a interpelação do indivíduo em sujeito pela 
sociedade (ideologia, família, religião, polícia, etc.). 

 Essas “condições de produção” de realização do discurso pelo sujeito se 
materializam, ou seja, se tornam mais perceptíveis para esse mesmo sujeito, quando este se 
filia a determinadas formações discursivas e ideológicas, isso porque, segundo palavras de 
ORLANDI (1999), “o sentido não existe em si mas é determinado pelas posições 
ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-histórico em que as palavras são 
produzidas. As palavras mudam de sentido segundo as posições daqueles que as 
empregam”. Esses efeitos de sentido são possíveis porque existe um sujeito que trabalha 
com a língua e sobre a língua. É dessa relação entre língua e discurso que trata POSSENTI 
(1988), para quem a língua e o discurso são realidades constitutivas, na medida em que o 
locutor realiza uma atividade com a língua e sobre a língua, o que caracteriza o locutor 
como sujeito no discurso. Para esse autor, a língua é trabalho de uma coletividade, mas 
também atividade individual de um locutor. Duas características (mas não apenas estas) 
transformam a língua em discurso: a indeterminação da sintaxe e da semântica e a 
caracterização pragmática dos elementos dêiticos. Especificamos “não apenas estas”, 
porque, segundo o autor, “os falantes sabem avaliar o valor dos recursos expressivos 
alternativos que uma língua lhes coloca à disposição. É em sua escolha que eles se 
individualizam num discurso irrepetível e único, interpretável segundo parâmetros que 
levam em conta regras semânticas, sim, mas também os valores atribuídos às formas 
mesmas, em sua materialidade” (op. cit., p.64). Essa relação língua e discurso é tratada por 
PÊCHEUX (1988, p.91) nos seguintes termos: “a língua se apresenta como a base comum 
de processos discursivos diferentes. O sistema lingüístico (estruturas fonológicas, 
morfológicas e sintáticas) é dotado de uma autonomia relativa que o submete a leis 
internas, as quais constituem, precisamente, o objeto da Lingüística. É, pois, sobre a base 
dessas leis internas que se desenvolvem os processos discursivos.” Por esse recorte, 
podemos fazer duas leituras, o discurso surge em simultaneidade com as leis internas da 
língua e, conseqüentemente, essas leis incluem, além daquelas estruturas acima citadas, os 
efeitos de sentido próprios a cada uma delas, o que transforma esses efeitos de sentido em 



objeto de uma semântica da língua e/ou do discurso. Poderíamos afirmar que língua e 
discurso podem ser caracterizadas, não como entidades distintas, mas como uma mesma 
moeda de faces distintas. A enunciação é quem vai enfatizar uma ou outras dessas faces. 

Ao estudar as relações entre a língua e o discurso, AUTHIER-REVUZ (1998) 
assume que a passagem do sistema para a fala é o abandono de “um domínio homogêneo, 
fechado, onde a descrição é da ordem do repetível, do UM, para um campo duplamente 
marcado pelo NÃO-UM, pela heterogeneidade teórica que o atravessa, a língua 
articulando-se ao sujeito e “ao mundo”, e pelo caráter não-repetível da compreensão que 
dele se pode ter, inevitavelmente afetada pela subjetividade e pela incompletude” (op. cit., 
p.166, grifos do autor). Nesse sentido, o discurso é afetado por três esferas: a 
sistematicidade lingüística, com a sua ordem própria e sua, por assim dizer, “estabilidade”, 
a compreensão, do nível enunciativo-textual, que o sujeito falante tem do que seja sua 
língua e de como usá-la adequadamente e as interpretações, do nível discursivo, em suas 
diferentes instâncias (cultural, política, econômica etc.), que transforma a ordem da língua 
em espaços de ambigüidades, deslizamentos, sentidos outros, equívocos. Nesse percurso, o 
sentido passa do espaço central para as margens do texto. 

Acompanhando essa linha de pensamento, ORLANDI (1996) concebe a língua, 
numa ótica discursiva, clivada sob duas instâncias: aquela da organização, onde ela é regra, 
sistema empírico, função e aquela da ordem, onde ela é discurso, equívoco, falha, 
interpretação, funcionamento, significante material e histórico. Nesse sentido, a língua 
corresponde a uma materialidade histórica, através da intervenção da história nos 
significados de sua estrutura (morfológica, sintática, semântica); a língua se constitui 
materialmente pelo inconsciente, a ideologia e a história por uma prática significativa e o 
efeito da relação do sujeito com a língua e a história. A língua é uma estrutura (sistema) 
que passa a funcionar na ordem do discurso como um trabalho simbólico de estruturação. 
Segundo as palavras da autora: “a ordem significante é capaz de equívoco, de deslize, de 
falha, sem perder seu caráter de unidade, de totalidade” (op. cit., p.48). 

Por essa ótica, podemos afirmar que não sentidos pré-existentes, o que pode afetar 
diretamente as atividades de leitura e os exercícios de interpretação sugeridos pelo 
professor de português, porque “os enunciados da língua podem sempre escapar à 
organização da língua, ao trabalho da razão e da lógica sobre a linguagem. É neste espaço 
que se localizam os ´furos` e as ´faltas` que são estruturantes e próprios à ordem da língua. 
É o lugar enfim da incompletude da linguagem, onde tudo e tanto acontece...”(FERREIRA: 
2000, p.24, grifos do autor).  

 
c) O discurso como acontecimento. 
Foucault, após criticar aquelas leituras interpretativas, que procuram a origem dos 

sentidos ou os sentidos ocultos, decide estudar ou refletir sobre a irrupção dos discursos e 
denomina esse tipo de pesquisa como descrição dos acontecimentos discursivos. Ora, 
esclarecendo o nosso percurso, recordamos que inicialmente pensamos o discurso como 
uma ação que realizamos ao falar/escrever/ler/escutar e que produz certos efeitos de 
sentido, numa operação sobre a língua: essa ação ou prática discursiva e seus efeitos de 
sentidos surgem como um acontecimento discursivo, definido por FOUCAULT (1995, 
p.30) como “constituído pelo conjunto de todos os enunciados efetivos (quer tenham sido 
falados ou escritos), em sua dispersão de acontecimentos e na instância própria de cada um 
(...) uma população de acontecimentos no espaço do discurso em geral.” Esses 
acontecimentos discursivos são todas as realizações lingüísticas finitas, mesmo que a 



memória humana não a compreenda totalmente, a questão a ser feita é como, entre esses 
discursos, surgiu um determinado enunciado e não outro? O discurso, portanto, deve ser 
analisado sob três prismas: sua singularidade, suas condições de existência e suas 
correlações com outros discursos. O enunciado discursivo é um acontecimento que foge ao 
domínio da língua (enquanto sistema) e do sentido (enquanto interpretação acabada). É essa 
força como acontecimento singular que conduz Foucault a afirmar: “fazer aparecer, em sua 
pureza, o espaço em que se desenvolvem os acontecimentos discursivos não é tentar 
restabelecê-lo em um isolamento que nada poderia superar; não é fecha-lo em si mesmo; é 
tornar-se livre para descrever, nele e fora dele, jogo de relações (...) a análise de sua 
coexistência, de sua sucessão, de seu funcionamento mútuo, de sua determinação recíproca, 
de sua transformação independente ou correlativa” (op. cit., p.33). Não nos interessa apenas 
analisar o que o discurso faz com os sujeitos, como estes operam a língua na constituição 
de efeitos de sentido, mas também como esses discursos acontecem, em que lugar, sob que 
condições e com quais outros discursos ele se relaciona. Há um certo momento, mesmo em 
situações cotidianas, em que nos perguntamos por que dissemos isso e não outra coisa? 
Esse é o momento em que surge o discurso como acontecimento. 

Esses discursos, no entanto, não acontecem livre de coerções; em toda sociedade, o 
discurso sofre algumas coerções, seja por “procedimentos de exclusão”, como a interdição 
(o sujeito é proibido de dizer o que quer), a separação ou rejeição (o sujeito é classificado 
de louco por dizer certas coisas) e uma vontade de verdade (o sujeito é submetido a uma 
certa maneira de compreender e interpretar o mundo); seja por “procedimento de controle e 
de delimitação do discurso”, como o comentário (há quem diga pelo sujeito o que ele deve 
dizer), o princípio de autoria (aquele que organiza o que o sujeito diz), o princípio da 
disciplina (classificações do que o sujeito diz); finalmente, todo discurso deve obedecer a 
certas condições de funcionamento, constituídas de um conjunto de regras, que diz mais ou 
menos algo como: “ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfizer a certas 
exigências ou se não for, de início, qualificado para fazê-lo”(FOUCAULT: 1996, p.37). 
Segundo o autor, uma das maneiras de questionarmos todo esse conjunto de coerções ao 
discurso será “restituir ao discurso seu caráter de acontecimento” (op. cit., p.51).    
 Em Lingüística, especificamente Análise de Discurso (AD), essa propriedade de 
acontecimento dos discursos é estudada em termos de enunciação. Segundo 
GUILHAUMOU et MALDIDIER (1989, p.64-65), a enunciação entra nos estudos do 
discurso sob a categoria da contradição e do acontecimento, o que os leva, seguindo uma 
leitura de Marandin, a afirmar que “a descrição do deslocamento dos sujeitos, de sua 
passagem de um lugar enunciativo para outro, identifica-se à descrição de uma série de 
acontecimentos discursivos”. PÊCHEUX (1990) compreende que a presença do Outro no 
discurso provoca uma crise em dois níveis, no fechamento do que seja discurso e nas 
fronteiras da formação discursiva, razão porque o corpus se desloca do “um” para o 
múltiplo, caracterizando o objeto da AD como um trabalho de interrogação-negação-
desconstrução para a construção de objetos discursivos ou acontecimentos, que são pontos 
de vista e lugares enunciativos no fio intradiscursivo. Sob essa ótica, o discurso não existe 
como um espaço fechado, mas um acontecimento em que a fala do EU esfacela-se em 
contato com outros sentidos e outras falas. Essa preocupação surge em PÊCHEUX (1990) 
em suas preocupações com o acontecimento, definido como uma conjunção do contexto de 
atualidade e do espaço de memória reorganizado. Segundo este autor, o estatuto da 
discursividade em acontecimento entrecruza proposições logicamente estáveis e 
formulações equívocas, o que leva o lingüista a passar de uma descrição de espaços 



discursivos, constituídos por um conjunto de proposições logicamente estáveis, para um 
espaço de necessidade equívoca, onde todos os sentidos são possíveis. Saímos do campo da 
descrição para o campo da interpretação, o que pressupõe algumas exigências: a 
convocação de um tipo de real estranho à univocidade lógica e um saber que não se 
transmite, não se aprende, não se ensina, mas continua produzindo efeitos; estabelecer 
relações entre o que é dito e o que não é dito, ou é dito de outro modo, para entender o não-
dito no interior do dito; trazer para a análise as práticas cotidianas do sentido; abordar o real 
da língua através do papel do equívoco, da elipse, da falta, vistos como fatos estruturais 
implicados pela ordem do simbólico. A língua é recoberta discursivamente de duas 
maneiras, ou normativizada em regras pré-estabelecidas, ou um lugar indefinido de 
interpretações, não domesticado por regras. Nesse último caso, em que a língua serve de 
sustentação para os acontecimentos discursivos, toda seqüência lingüística é invadida por 
um discurso-outro que desestrutura e reestrutura os sentidos. 
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Resumo: A aplicação da perspectiva do estudo de gêneros discursivos no contexto do ensino de inglês 
permite um trabalho que privilegia os fatores externos ao texto.  São esses os fatores que têm sua origem 
nas práticas sociais subjacentes ao texto.  O presente trabalho examina o objetivo pedagógico que leva à 
adaptação de textos de leitura na aula de inglês, analisando materiais elaborados para alunos em 
escolas no Rio de Janeiro.  O trabalho sugere que, por meio de um estudo de gêneros discursivos,  o 
aprendiz possa solidificar seu conhecimento de textos e das práticas sociais que geram tais textos. 
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Abstract: When the perspective of the study of genres is adopted in EFL teaching, there is a greater 
value given to the social practices that underlie the text.  Through an analysis of materials designed for 
students in Rio de Janeiro schools, this paper examines the goal of teaching when reading materials are 
adapted for English classes.  The paper suggests that, through genre study, the learner can benefit from 
building his/her knowledge of texts and of the social practices that generate such texts. 
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INTRODUÇÃO 

Há um consenso crescente sobre o potencial de uma abordagem ao ensino de 
língua estrangeira, baseada em aplicações de estudos de gêneros discursivos.  As 
vantagens são largamente defendidas por estudiosos que acompanham a implantação 
dessa abordagem em lugares como Austrália e os Estados Unidos.  Uma vantagem é que 
o conhecimento do gênero pode levar o aprendiz a fazer parte da comunidade 
acadêmica, uma vez que ele compartilha o conhecimento da cultura daquela 
comunidade.  E sem receber um ensino direto sobre gêneros, o aprendiz pode falhar na 
sua tentativa de entender as expectativas acadêmicas e portanto ter um desempenho 
aquém do desejado.  O aprendiz que tem competência nos gêneros é capaz de entender 
como procede a interação no mundo real e de traduzir essa compreensão em 
participação nas práticas comunicativas, ou nos eventos comunicativos (Paltridge, 
2001). 

No Brasil, a questão do ensino baseado em gêneros se insere em uma 
preocupação maior e aparece como uma sugestão de solução para as falhas na formação 
de alunos, como pondera Pinto (2002: 47).  Essa autora resume os problemas de alunos 
que chegam à universidade sem o domínio de língua materna ou estrangeira, inclusive 
sem a capacidade de reconhecer gêneros textuais ou o léxico de sua área disciplinar.  A 
questão seria de propor uma abordagem ao ensino/aprendizagem que ofereça aos alunos 
variadas oportunidades para construir um conhecimento que lhes dê meios de lidar com 
língua em seus múltiplos contextos.  Uma outra questão é a visão pedagógica, balisada 
em valores e crenças que fazem predominar uma abordagem em que prevalesce o 
estrutural, o formal.  São essas duas questões que embasam o presente trabalho, onde 
procuro estender a análise de gêneros discursivos em contextos pedagógicos, e ao 



mesmo tempo examinar a visão de ensino/aprendizagem que destimula a abordagem 
baseada em gêneros discursivos. 

O presente trabalho faz parte de um estudo de práticas, crenças e percepções em 
torno da proposta de ensinar inglês como língua estrangeira através de uma abordagem 
baseada em gêneros discursivos.  Com a premissa de que a conscientização em torno de 
gêneros discursivos aumenta o aprendizado de uma língua, procuro analisar o resultado 
da determinação pedagógica de usar materiais que têm uma abordagem baseada ou em 
gêneros ou em estruturas formais.  Procuro, também, identificar a proposta didática 
assumida pelo professor e a instituição.  Parte-se do princípio de que o o domínio dos 
gêneros traz benefícios para o aprendiz em termos da construção de conhecimento de 
estruturas e propósitos de textos e das práticas sociais que geram tais textos.  

Para essa finalidade, apresento uma análise de dois textos usados em sala para 
habilitar os alunos na tarefa de leitura.  Um dos textos é uma adaptação de um anúncio e 
o outro é elaboração original das autoras.  O enfoque da análise é duplo: por um lado, a 
estrutura do texto e escolhas lexicais determinadas pelo contexto da comunicação, e por 
outro, os fatores além do texto, que têm sua origem na prática social subjacente ao texto, 
tais como o propósito original do texto, a finalidade didática determinada pela 
professora, o “ambiente” do texto (Paltridge, 2001), e o leitor imaginado do texto.   

A Visão Didática de Gêneros Discursivos 

Alguns pontos defendidos na literatura sobre gêneros discursivos utilisados no 
ensino servem como alicerce para o presente trabalho.  Uma distinção conceitual que é 
pertinente à nossa análise é a distinção entre texto e gênero.  Embora nem sempre vistos 
como conceitos distintos, entende-se que o tipo de texto se caracteriza pelos traços 
internos e lingüísticos, ao passo que o gênero se caracteriza por critérios externos ao 
texto, determinados pelo contexto social onde o texto se insere e realizando uma função 
reconhecida pela comunidade (Paltridge, 1996; Marcuschi, 2002).  Veremos a seguir 
que a noção de gênero subjaz determinadas escolhas pedagógicas e a noção de texto, 
outras.  

Os critérios sócio-comunicativos constituem elementos importantes na definição 
de gênero proposta por John Swales (1990).  O conceito de evento comunicativo 
estabelece (1) a importância da situação onde o texto se insere e (2) a determinação das 
escolhas lingüísticas em função das características dos eventos realizados pela 
comunidade discursiva.  Um outro conceito, o próposito comunicativo, é um fator 
determinante nas escolhas de conteúdo e linguagem e portanto na estrutura do gênero.  
Askehave e Swales (2000) propõem uma abordagem dupla: o propósito comunicativo 
pode ser identificado à partir de uma análise com base lingüística, com a descrição de 
traços como a estrutura, o conteúdo, e o gênero; por outro lado, a análise pode ser 
contextual, e no caso, identifica o propósito através do exame da comunidade 
discursiva, os valores da comunidade, os gêneros utilizados, e os traços de cada gênero.   

Se uma abordagem baseada em gêneros discursivos for adotada para o ensino de 
língua estrangeira, quais seriam os elementos dessa abordagem?  Segundo Paltridge 
(2001: 9), incluem-se em um programa didático os aspectos discursivos e contextuais do 
uso de linguagem, somados às estruturas, funções de linguagem e escolhas lexicais.  As 
macro-habilidades de leitura, produção de texto, compreensão aural e discurso oral 
também têm lugar nessa abordagem.  A preocupação central seria enfocar os aspectos 
do uso de linguagem dentro dos contextos sociais e culturais, em termos da produção e a 



interpretação de gêneros.  Essa abordagem, ainda, prevê, ao invés de uma ênfase nas 
estruturas textuais e nos elementos lingüísticos isoladamente, uma ênfase no contexto de 
produção e de interpretação do texto.  Ou seja, os elementos textuais ganham o seu 
significado quando relacionados ao contexto, ao propósito do gênero, aos papeis dos 
participantes, e aos valores, tradições e expectativas da comunidade discursiva que usa e 
produz o gênero.   

Material Didático e Gênero Discursivo 
Paltridge (2001: 51) sugere perguntas como um subsídio para a atividade de 

leitura e análise de um texto.  Algumas das perguntas focalisam o assunto do texto, o 
objetivo, o ambiente (e.g., livro texto, jornal), as regras ou expectativas que limitariam a 
maneira pela qual o texto é escrito, o conhecimento cultural que é presumido pelo texto 
e o conhecimento de outros textos que é presumido (intertextualidade). 

As perguntas enfocam a análise no conteúdo, no propósito, na comunidade 
(autor e leitor, compreensão compartilhada) e nas relações entre convenções (regras, 
expectativas) e propósitos, por um lado, e na linguagem do texto e a sua estrutura, por 
outro lado.  Paltridge, ainda, levanta a noção de ambiente do texto, ou o macrotexto 
onde o texto se encontra, por exemplo, um artigo de notícias dentro de um jornal.  
Paltridge também inclui a intertextualidade em uma pergunta sobre conhecimento de 
outros textos.  Essas perguntas norteiam a análise dos textos pedagógicos que passo a 
examinar em seguida.   

Em um dos textos, tem-se um exemplo de material usado na preparação para a 
prova de inglês no Vestibular.  É uma ilustração da idéia, defendida por Christie (em 
texto sem data), de que os alunos aprendem as habilidades que as escolas priorizam no 
ensino.  Esse segundo texto é uma adaptação de um anúncio de caridade (campanha 
ecológica), para testar a habilidade de identificar idéias principais no texto.  O conteúdo 
do texto adaptado pela professora é o seguinte: 

For millions of years, the tropical rainforests of South East Asia, 
South America, and Africa have been the earth’s natural chemical 
laboratories, botanic gardens and zoos. 
 Today we are destroying them at such a rate that within 25 years only 
fragments will remain of the vast forests of Malaysia and Indonesia. 
 When the trees are felled, soil erosion begins and within a few years, 
the whole area that was once forest becomes wasteland. 
 The destruction is happening through ignorance, shortsightedness and 
ever-increasing consumer demand.  But it can be stopped if enough of us 
show enough concern. 

 

É interessante observar as diferenças entre esse texto adaptado e o texto original, 
que apresenta a estrutura de problema-solução.  No original, encontra-se o texto 
completo, com os quatro componentes do esquema problema-solução ao passo que, no 
texto adaptado, tem apenas um resumo das idéias na Situação e no Problema.  Além 
disso, a Solução é apenas esboçada e a Avaliação foi retirada.  No original, estão 
incluídos também o endereço da organização e o “ambiente” do texto (revista New 
Scientist). 

O texto adaptado mantem do original alguns elementos que identificam a 
organização (o título e subtítulo, o nome WWF, a frase que chama o leitor a contribuir, 
e a imagem do urso panda).  No entanto, como esses elementos não são enfatisados no 



exercício que segue o texto, pode-se concluir que o objetivo da atividade seja uma 
compreensão ao nível da frase.  De fato, no contexto da instituição onde trabalha a 
professora que preparou esse material, o ensino inclui um treino concentrado com textos 
para compreensão e gramática, visando o preparo para a prova do Vestibular.  O colégio 
tem uma visão clara de seu objetivo nesse sentido.  O colégio preza o sucesso 
acadêmico de seus alunos, e por isso valoriza as habilidades exigidas para a prova do 
Vestibular.  Portanto, o material didático foi preparado de acordo com o objetivo do 
colégio e dispensa o ensino sobre o gênero de anúncio de caridade.   

O segundo texto a ser examinado foi criado para o ensino de leitura.  O texto é 
tirado do livro Prisoners (Fabrício e Santos), que integra uma coleção de livros 
paradidáticos, criados para alunos entre 10 e 14 anos.  Uma das características do livro é 
a multiplicidade de gêneros.  Um dos gêneros é a lista de atividades que compõem a 
rotina de um dos personagens.  Segue abaixo uma reprodução simplificada: 

 

09:00 a.m. – George brings our breakfast. * 
12:30 p.m. – George brings our lunch. * 
04:30 p.m. – George takes us for a walk. * 
07:30 p.m. – George brings our dinner. * 
09:00 p.m. – George turns off the lights and locks the door. * 

 
* Thank God we still have a watch! 

 

 

No Manual do Professor, as autoras sugerem que o texto sobre a rotina seja 
explorado no sentido de (1) discutir o propósito do texto (descrever/listar rotinas); (2) 
observar as palavras que são essenciais para a realização dessa função (os verbos no 
tempo do presente simples – brings, takes, turns off, locks); (3) considerar as 
circunstâncias em quais as pessoas produzem listas de rotinas. 

Com essa orientação as autoras dão margem para os alunos começarem a se 
conscientizar a respeito de gêneros, embora o objetivo delas não tivesse sido propor 
uma abordagem explicitamente baseada em gêneros discursivos.  A sugestão das autoras 
de considerar as circunstâncias de uso de uma lista de rotinas remete à noção de um 
evento comunicativo, ou de gênero como ação social.  Mostra a preocupação com o 
propósito do texto e a função do texto na escolha dos verbos e do tempo verbal  

Um outro indício da abordagem baseada em gêneros é a explicação dada no 
Manual sobre a organização dos eventos do livro seguindo a meta-estrutura de 
problema-solução.  As autoras sugerem que os professores peçam aos alunos que 
identifiquem as partes da história que ilustram esse esquema.   

É interessante observar que, entre os objetivos do trabalho proposto na coleção, 
as autoras dizem que procuram: “desenvolver leitores que saibam reconhecer o contexto 
interacional de um texto e relacioná-lo a situações do dia-a-dia” e também “sensibilizar 
os leitores para o fato de que o processo de leitura é uma prática social, isto é, uma 
forma de ação”. 

A proposta das autoras se baseia em suas crenças, visão e prática pedagógica, 
em sintonia com a aplicação de gêneros discursivos no ensino de língua.  A idéia de que 
leitores reconheçam “o contexto interacional de um texto” dá margem para os alunos 



participarem de uma comunidade que reconhece que textos se situam em um contexto 
de interação e sabe interpretar os textos.  Da mesma forma, ter a perspectiva de que 
leitura é uma prática social pode significar para os alunos que há a possibilidade de 
também usar os mesmos textos para uma determinada ação social. 

Discussão e Conclusão 
Neste trabalho, procurei examinar uma aplicação da perspectiva de gêneros 

discursivos em materiais didáticos gerados para necessidades percebidas em 
determinados grupos de aprendizes.  As considerações sobre os textos sugerem que 
vários fatores determinam a decisão pedagógica de usar uma abordagem baseada, por 
um lado, em gêneros discursivos, ou, por outro lado, em estruturas formais de 
linguagem e a compreensão de texto escrito.  Um desses fatores é a orientação da 
instituição, sendo que o professor estaria inserido na instituição e, de certa forma, leva a 
expressão da filosofia da instituição para a sala de aula.  Portanto, podemos dizer que as 
suas práticas e crenças refletem o conhecimento que o professor tem da proposta 
institucional.   

Um outro fator preponderante, mas também relacionado ao primeiro, diz 
respeito à finalidade acadêmica do estudo de língua inglesa.  Procurei, neste trabalho, 
demonstrar que a adaptação e a apresentação (as atividades) do material pedagógico 
pode ofuscar o gênero, principalmente quando a abordagem se norteia por uma 
priorização de estudo formal de linguagem ao nível da frase.  O uso de material 
adaptado para a finalidade de preparação para o Vestibular pode trazer um benefício aos 
alunos se a medida do sucesso acadêmico for o êxito na prova.  Porém, pode-se 
argumentar que um benefício maior para os alunos seria a oportunidade de construir o 
seu conhecimento de textos e das práticas sociais que geram os textos. 

A noção de recontextualização, onde o gênero passa por uma adaptação ao 
ambiente novo, também ajuda a explicar o fenômeno observado nos textos aqui 
examinados.  Os textos apresentam traços de conteúdo e linguagem apropriados para a 
situação e a finalidade novas, na sala de aula.  O suprimento de conteúdo, no caso do 
anúncio com esquema de problema-solução, visa adequar o material ao contexto novo, 
onde a preparação para um exame tem um peso grande nas escolhas da  professora 
durante a confecção do material.  O próprio anúncio também se situa em um contexto 
novo, sendo apropriado para um discurso dentro de uma ação social-pedagógica. 

Por fim, uma outra questão parece tomar grande relevância para o ensino de 
língua nas nossas escolas.  Pela amostra limitada de textos de leitura examinados nessa 
pesquisa, pode-se sugerir que a tendência nas propostas de ensino no momento parece 
não ter sintonia com uma abordagem baseada em gêneros discursivos.  Calcadas em 
uma necessidade de preparar os aprendizes para um exame que ainda tem muita 
visibilidade na sociedade, as propostas priorizam uma abordagem que usa textos de 
leitura para treinar questões de estruturas de linguagem e compreensão de texto.  No 
entanto, como foi ilustrado aqui, existe também uma proposta pedagógica que, de uma 
forma feliz, incorpora a visão de gênero discursivo na elaboração de materiais.  Essa 
proposta é uma tentativa de criar entre os aprendizes uma conscientização sobre gêneros 
discursivos e portanto aumentar a construção de conhecimento sobre textos e práticas 
sociais.  Em uma escala mais ampla, é uma questão de examinar se e como é possível 
afinar uma visão de ensino baseada na perspectiva de gênero discursivo com a visão 
predominante de ensino/aprendizagem que tem como prioridade uma outra proposta na 
nossa comunidade. 
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Resumo: Professores em atuação no ensino de Língua Portuguesa ainda possuem uma 
crença sobre leitura que privilegia a decodificação. Questionados sobre as dificuldades 
encontradas  para desenvolver em seus alunos estratégias proficientes de leitura, 
afirmam que o maior problema é a falta de uma fundamentação teórica consistente 
sobre o ato de ler. As pesquisas sobre leitura ratificam a deficiência de formação de 
professor nessa área. O trabalho coloca em foco essa questão. 
Palavras-chave: Leitura. Ensino. Professor 
 
Abstract: Teachers, in  the Portuguese Language teaching performance, still possess a 
belief that reading privileges the decoding. Questioned about the found difficulties in 
sharpening their students’ proficient reading strategies, they affirm that the biggest 
problem is the lack of a consistent theoretical basis on the act of reading. The reading 
researches ratify the deficiency of the teachers’  development in this area. The paper 
focuses on this question. 
Keywords: Reading. Teacher. Education. 
 
 
01- Em nossos tempos, tornou-se comum o processo de educação continuada. Os 
professores se graduam e logo em seguida procuram cursos de pós-graduação. Nossa 
atuação nesses cursos nos chamou a atenção para um fato. Os  graduados em Letras, em 
sua maioria, já em atuação como professores de Língua Portuguesa, ainda possuem  
uma crença sobre leitura  totalmente inadequada . Vêem a leitura como decodificação. 
Desconhecem  o funcionamento da linguagem humana e, portanto, creditam à leitura o 
ato de “ decifração de signos de um texto”.  A visão de leitura, como simples 
decifração, tem como conseqüência a formação de “leitores decodificadores” , leitores 
que não percebem que o ato de ler é muito mais que a simples reprodução de 
significados literais.  
                    Realizamos um teste de leitura tendo, como informantes, professores que 
atuam no ensino fundamental (5ª-8ª séries) O texto selecionado é  uma “tirinha” de Dik 
Browne intitulado HAGAR que consta de três quadrinhos: no primeiro, o personagem 
Hagar, em um solilóquio, afirma: “Eu só tenho certeza de uma coisa nesse mundo”. No 
segundo quadrinho,  Hagar continua afirmando: “O mundo é quadrado!”. Finalmente no 
último quadrinho, o personagem completa: “Acho eu...” A “tirinha” foi apresentada aos 
professores com a   pergunta: 

 No texto aparecem afirmações de Hagar. Em uma delas, o viking diz 
“eu só tenho certeza de uma coisa nesse mundo”. De que Hagar tem 
certeza? 

 



                  Uma grande parte dos participantes do teste respondeu: “Hagar tem certeza 
de que o mundo é quadrado”. Com o resultado do teste de leitura, nos questionamos: 
será que esses professores, já em contacto com a escrita em toda a sua vida estudantil e 
agora também em sua vida profissional, não  têm ainda uma compreensão do 
funcionamento da linguagem e da leitura?  Será que a  escola, que trabalhou a  leitura e 
a escrita com esses alunos  em sua escolaridade, ainda acredita que  a leitura consiste na 
simples decodificação? Se como nos diz Foucambert (1994, p. 8) “até 80% das 
informações que estão no texto não estão no texto” os professores submetidos ao teste  
são míopes em relação  à realidade, ao mundo que os cerca, pois estão vendo muito 
pouco daquilo que precisa ser visto. 
                    O teste acima nos permitiu ainda uma reflexão sobre a formação dos 
professores que trabalham com a leitura. Esse profissional deve  possuir três 
componentes básicos em sua formação: 
a- um componente lingüístico. Aqui incluídas, além do funcionamento da linguagem 
humana,  a  estrutura dos textos e dos discursos e a caracterização das unidades 
lingüísticas; 
b- um componente cognitivo. Abrange questões como as seguintes: como é que os seres 
humanos aprendem? Quais são os mecanismos da aprendizagem? Em que consiste a 
aprendizagem? Como é que podemos saber que uma pessoa aprendeu? Em particular no 
que diz respeito à leitura: que tipo de operação deverá o aluno fazer para que se saiba 
que ele aprendeu a ler? 
c- um componente pedagógico que envolve o seguinte tipo de discussão: Como é que  
vou ensinar aquilo que quero ensinar? Que tipo de metodologia é a mais adequada?  
               Primeiramente,  convém deixar claro que os informantes do experimento 
foram alunos de professores que desconheciam o funcionamento da linguagem humana, 
acreditando que a significação do texto está no texto e que ler nada mais é do que 
decifrar signos. Sobre o funcionamento dos discursos, o texto em questão é uma 
“tirinha” e normalmente as “tirinhas” são textos humorísticos. E se os professores 
tivessem  trabalhado  os diversos gêneros textuais, jamais teriam respondido à questão 
literalmente, porquanto perceberiam que a resposta literal não faz parte do 
funcionamento do texto, no caso um texto humorístico. No que se relaciona com o 
componente cognitivo, se os professores  conhecessem as teorias de Piaget ou Vygotsky 
( teoria construtivista ou sócio-construtivista) teriam  um conceito de leitura como 
interação ou leitura como construção de significados. Pois, no ato de ler deve haver uma  
interação entre o sujeito- que é o leitor- e o texto – que é o objeto do conhecimento. 
Com base nessa teoria do conhecimento, a significação do texto não está no texto, 
também não está no leitor. Ela se encontra justamente na interação entre texto/leitor. 
Nesse caso, o que o leitor toma do texto é tão importante quanto aquilo que ele leva ao 
texto. Finalmente, o professor não acionou sua competência pedagógica, uma vez que  
não ensinou ao aluno “estratégias adequadas” de leitura. A competência pedagógica,  no 
caso do ensino da leitura, seria acionada para deixar claro ao professor que tipo de 
estratégias devem ser ensinadas no ensino fundamental e que gradação pode ser 
estabelecida para o ensino dessas estratégias. 
 
02.           Temos tido a oportunidade de trabalhar em cursos de especialização voltados 
para a formação continuada do professor( cursos de pós-graduação lato sensu). Nesses 
cursos temos trabalhado com uma disciplina: “A dimensão pedagógica da leitura”. Os 
alunos desses cursos são graduados por cursos de Letras – a maioria absoluta  já em 



atuação como professores de Língua Portuguesa e, ipso facto,professores de leitura. 
Nessa disciplina, depois de discutir os modelos de leitura (Kleiman 1989, Smith 1999, 
Leffa 1996, Kato 1984, Orlandi 1988, Scott 1983) procuramos examinar como esses 
conceitos são colocados em prática, no dia-a-dia de sala de aula. Para essa finalidade: 
i-analisamos livros didáticos de Língua Portuguesa, com o objetivo de verificar como  o 
ensino de  leitura é encaminhado;  
ii- procuramos descobrir nesse material  pedagógico, que tipo de estratégias de leitura 
são exercitadas no ensino fundamental; 
iii-relacionamos os tópicos de ensino de leitura que aparecem nos livros com as 
orientações emanadas dos PCNs. 
               No final  de um desses cursos, resolvemos perguntar ao professor  a razão do 
fracasso do ensino da leitura, os motivos da não-formação de leitores no ensino 
fundamental. Por escrito, os participantes do curso refletiram sobre a seguinte questão:  
“Procure listar os elementos que oferecem dificuldades ao professor para ensinar 
leitura. Se possível faça uma pequena reflexão sobre os elementos listados”. Temos o 
material colhido em quatro regiões: Mato Grosso do Sul(MS), região norte do 
Paraná(NPr), região noroeste do Paraná(NoPr)) e região sudoeste do Paraná(SPr). 
 
               Dentre os elementos citados, podemos destacar: 
 
“Falta de embasamento teórico de como se ensinar leitura”(MS); 
“O próprio interesse do professor ir em busca de como trabalhar leitura, oferecendo condições para o 
aluno não apenas decodificar, mas inferir no texto, desenvolver competências....”(MS) 
“O professor não aprendeu ‘a ler’, por isso não sabe ensinar leitura”(MS) 
“Uma das dificuldades para ensinar leitura é a formação do professor”(MS) 
“A maior dificuldade que o professor enfrenta para ensinar os alunos a gostar de ler é ele próprio, sua 
postura diante da leitura”(MS) 
“A má formação de professores leitores, acho que é a principal dificuldade, pois como o professor vai 
formar um leitor se ele mesmo não é leitor”( SPr) 
“Muitas vezes, o professor não sabe, por falta de conhecimento, como ensinar seu aluno ‘a ler’. Não 
sabe montar as estratégias para a compreensão textual”(SPr) 
“As dificuldades encontradas no ensino da compreensão textual são várias, a começar pela dificuldade 
que o professor encontra em ‘encontrar as dificuldades”(SPr)               
“A maior dificuldade no ensino da compreensão textual é a falta de preparação e conhecimento do 
professor, porque como se pode ensinar algo que não sabe? (SPr) 
“Creio que a principal dificuldade é a falta de uma noção precisa, por parte dos professores de Língua 
Portuguesa, do que seja ‘compreensão textual’. Presos, muitas vezes a concepções ultrapassadas, tais 
professores limitam pela estreiteza de sua visão, o progresso de seus alunos”(NPr) 
“As principais dificuldades encontradas no ensino da compreensão textual estão centradas, no próprio 
profissional da área, que não está preparado para mostrar ao seu aluno os caminhos  que devem ser 
percorridos para chegar à compreensão textual”(NPr) 
“Talvez a principal dificuldade encontrada no ensino de compreensão textual entre os professores seja 
seu próprio despreparo. É necessário que o professor tenha bem claro em sua mente  ‘o que é leitura’e 
como ela se processa” (NPr) 
“A falta de conhecimento por parte do professor de como se processa a leitura”(NPr) 
“Falta a fundamentação teórica e maior preparação por parte do professor”(NoPr) 
“O professor não tem como orientar o aluno, se ele próprio desconhece o que é ser um bom 
leitor”(NoPr) 
“Professores não-capacitados, sem fundamentação teórica e pedagógica”(NoPr) 
“Professor não preparado para ensinar leitura por causa de sua formação acadêmica”(NoPr) 
 
03-         Muitas das respostas dadas pelos professores em atuação encontram eco em 
pesquisas acadêmicas, como na de  Rösing(1996). A autora,  refletindo sobre a 



formação do professor de leitura afirma que os professores  da disciplina de Prática de 
Ensino de Língua Portuguesa- disciplina de formação de docentes de leitura- devem 
passar por  cursos   que tenham como objetivos: 
 
“elaborar uma proposta de trabalho que viabilize a formação de professores do ensino superior em 
serviço, acerca da fundamentação teórica subjacente ao ato de ler em toda a sua abrangência e em suas 
implicações pedagógicas”(p. 17) 
 
“fornecer a professores do ensino superior que atuam em licenciaturas, subsídios teóricos sobre leitura, 
texto, tipologia textual que propiciem o aprimoramento de suas relações com textos, especialmente em 
processo de recepção textual”(p. 16) 
 
               Em uma coletânea publicada em 1978, Smith  nos relata que, em suas palestras 
sobre ensino de leitura a professores, estes sempre questionam: “Como é que a leitura 
deve ser ensinada?” “Qual é o melhor método?”. Esse comportamento dos professores 
revela, segundo o autor, a ignorância daqueles que sentem a necessidade de que outros 
lhes digam o que devem fazer. São essas as palavras de Smith: 
 
“As perguntas que me dirigem nas palestras que faço para professores(sobre o tema leitura) são sempre 
eminentemente  ‘práticas’- como se deve ensinar a ler, qual o melhor método... Os professores não fazem 
a pergunta certa. Em vez de perguntarem o que devem fazer, (...) eles deveriam perguntar o que é que 
eles precisam saber para serem capazes de decidir com independência.” 
 
               O que Smith coloca em destaque é a necessidade de uma sólida formação em 
leitura por parte do professor. Um domínio de teorias de leitura que embase sua prática 
pedagógica. 
              Corte(1998), refletindo sobre a construção do leitor, inicia seu trabalho com um 
depoimento pessoal: 
“Este trabalho é resultado da reflexão sobre uma história de vida: a história de minha 
vida. Posso dizer que me tornei leitora há cerca de dez anos, quando comecei meu 
curso na Pós-Graduação. Até então, era, como a maioria dos brasileiros, uma ‘ledora’ 
a mais, cumprindo minhas tarefas com grande empenho”(p. 01) 
 
               M. Silva (1995) também nos relata sua história como leitor, salientando a ‘sua 
descoberta’sobre teorias de leitura que redirecionaram sua prática. Antes “dessas 
descobertas’ o autor assim se confessa:  
“... percebi que os conhecimentos que tinha não eram suficientes para fazer com que eu 
pudesse me aproximar da realização da tarefa. Tive que começar a estudar. Tive que 
ler sobre Leitura”(p. 51) 
Depois de  ‘se encontrar’ com teorias que embasavam sua prática, afirma o professor:  
“Foi isso que me levou a achar que em relação à leitura na escola o professor é um 
sujeito de suma relevância no processo. O professor é, dentre outras coisas, aquele 
sujeito que pode diminuir a distância entre dois outros sujeitos da  leitura: o autor e o 
leitor-aluno. Como? Tentando, procurando oferecer a seus alunos condições de 
produção de leitura através do trabalho com aspectos de extratextualidade” (p. 54) 
 
               Vygostsky(1993)  nos diz que “para submeter uma função ao controle da 
volição e do  intelecto, temos primeiro que nos apropriar dela”( p. 78). Suas palavras 
reforçam a idéia de que, se o professor  tiver conhecimento das teorias que explicam o 



ato de ler, com mais facilidade, terá condições de contribuir para desenvolver nos  
educandos, suas estratégias de leitura. 
               Foucambert(1994, p. 10), referindo-se às informações sobre leitura, salienta 
que  “é indispensável que o currículo da formação inicial dos professores e os estágios 
de formação contínua dediquem espaços significativos a essa informação...”. Continua 
o pesquisador: “Estágios para treinamento e aperfeiçoamento da  leitura permitirão 
que os professores entendam melhor os processos envolvidos nela e no seu 
aprendizado; com base nessa sua prática de leitura, eles poderão escolher as melhores 
intervenções de ensino junto às crianças.” 
 
               Ser um bom leitor, um leitor competente significa desenvolver competências 
de leitura. Neis (1982, p.49) elenca os seguintes componentes que fariam parte de tal 
competência: a- o domínio lingüístico; b- o conhecimento referencial;  c- o componente 
pragmático; d- o domínio textual. 
              Como vemos, essas  competências  arroladas por Neis compreendem a leitura 
como um processo bastante complexo e abrangente que vai além de uma natureza 
estritamente lingüística. 
               Para que a escola cumpra seu papel na formação de leitores, o professor deve 
atuar como mediador entre as teorias lingüísticas e cognitivas de leitura e as práticas 
pedagógicas. De início, o professor deve estar consciente e “desconfiar de 
determinadas  práticas que descuidam totalmente do ensino da leitura compreensiva, 
esperando que os alunos aprendam sozinhos o que não lhes é ensinado...” (Coll,1998) 
                E o professor, formador de leitores, necessita ter ele próprio desenvolvido 
suas estratégias de leitura,  necessita ter domínio de teorias lingüísticas e cognitivas do 
ato de ler para poder nortear suas atividades didático-pedagógicas. Sem essa visão 
abrangente da complexidade do trabalho com a leitura, não conseguirá “promover nos 
alunos a utilização de estratégias que lhes permitam interpretar e compreender 
autonomamente os textos escritos”  (Solé, 1998, p. 17) 
 
04-       
 
A leitura  deve ser ensinada?  
Em que consiste o ensino da leitura?  
O que ensinar em leitura? 
Que tipo de estratégias devem ser desenvolvidas com o ensino da leitura?  
De que tipo de material deve se utilizar o professor para ensinar leitura?  
Há, atualmente, materiais de ensino de leitura disponíveis para o professor de língua 
materna?  
De onde partir e a que ponto chegar com o ensino da leitura?  
                    São algumas questões que os profissionais de ensino  se colocam no seu 
fazer pedagógico. Questões que só encontram respostas com uma mudança de postura 
diante da escola, diante da educação, diante do  ensino de língua materna. “Só que a 
mudança é profunda e supõe o questionamento dos conceitos mais usuais: os 
parâmetros empregados na avaliação do saber-decifrar não têm vez no saber-ler.”, nos 
diz  Foucambert (p. 5). O próprio autor, continuando com suas reflexões acerca do que 
“é aprender a ler”,  faz uma advertência sobre o papel fundamental do professor para 
um redirecionamento das práticas de leitura na escola. São essas suas palavras: 
 



               “As pesquisas internacionais sobre os processos psicológicos e fisiológicos da 
leitura, bem como os estudos de psicolingüística permitem traçar um quadro, ainda 
provisório, porém muito coerente, do leitor e do modo como tornar-se leitor. (....) É 
indispensável que o currículo da formação inicial dos professores e os estágios de 
formação contínua dediquem espaços significativos a essa informação, que está 
disponível.....”(p. 10) 
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Resumo: Nosso objetivo é apresentar algumas reflexões em torno da transposição 
didática de noções como as de ‘texto’, ‘gênero’ e ‘escrita’ em aulas de língua portuguesa. 
Conforme resultados de nossas pesquisas (Rafael, 1997, 1999, 2001a, 2001b), 
entendemos que o professor, ao mobilizar conhecimentos teóricos, encontra-se numa 
situação em que precisa compatibilizar esses conhecimentos, tendo em vista o objeto de 
ensino a ser apresentado. Desse modo, as reflexões a serem apresentadas nesse trabalho 
se referirão às implicações do movimento de transposição didática, tanto para a 
formação do professor de língua materna, quanto para a situação didática em sala de 
aula. 
Palavras-chave: transposição didática; objeto de ensino; língua materna. 
 
Abstract:Our aim throughout this paper is to presente some conclusions about the 
didactics transpositions related to ‘text’, ‘genre’ and writing’ in Portuguese language 
classes. According to our research results (Rafael, 1997, 1999, 2001), it is seen that the 
teacher, having mobilized such theoric knowledge compatible, pursuant to the teaching 
object to be presented. That way, the reflections to be presented along this paper refer to 
the implications of the didactics transposition movement, either the mother tongue teacher 
vocational training or the classroom didactics situation.  
Key-words: didactics transpositions, teaching object, mother tongue. 
 
 
0. Introdução: 
 

As considerações que faremos nesse trabalho nos colocam diante da tão discutida 
relação teoria-prática na formação do professor de língua materna. Os cursos de formação, 
especialmente os cursos de Licenciatura em Letras, precisam dar conta dessa relação, o 
que, como defendemos, não deve se restringir à mera exposição do aluno futuro professor 
às informações teóricas de uma disciplina científica de referência (a Lingüística Textual, 
por exemplo). Além disso, como veremos quando apresentarmos os efeitos da 
transposição em aulas de estagiários do Curso de Letras, o chamado “estágio de ensino”, 
realizado normalmente no último semestre/ano do curso de Letras, se constitui, via de 
regra, no único momento em que se cobra do licenciando a realização da “transposição” 
de conhecimentos teóricos para uma situação didática idealizada. O resultado é que, do 
ponto de vista da atuação profissional, é na escola de ensino fundamental e médio que o 
professor, licenciado em Letras, deverá, de fato, realizar transposições didáticas, sem que 
tal processo tenha sido objeto de discussão e de ensino durante o curso de 
graduação/formação.  

Pensamos, desse modo, ser necessário verificar não só como um professor que 
passou por um processo de formação acadêmica dessa natureza mobiliza, atualiza, 
transpõe e constrói conhecimentos em situações autênticas de sala de aula, mas também 
discutir quais são as implicações para a formação e atuação do professor de língua 
materna. Tais implicações, ao nosso ver, dizem respeito a mudanças que os cursos de 
Letras devem implementar, tendo em vista a inclusão dos estudos sobre transposição 



didática como objeto de ensino durante a formação inicial de seus alunos (futuros 
professores).  
 As reflexões que propomos nesse artigo dizem respeito a duas práticas: a formação 
do professor de língua materna e a atuação desse professor no sistema escolar. Antes, 
porém, da apresentação dessas reflexões, mostraremos, de forma breve, o que estamos 
chamando de efeitos da transposição didática de conhecimentos teóricos sobre texto, 
coesão, escrita etc. Já mostramos esses efeitos, a que chamamos de solidarização e de 
sobreposição de terminologias e noções teóricas, em outros trabalhos (Rafael, 2001a, 
2001b), mas retomaremos aqui porque nos servirão como ponto de partida para as 
reflexões que propomos. Desse modo, o presente artigo está organizado em duas partes. 
Na primeira, trataremos dos efeitos da transposição didática em aulas de língua portuguesa 
realizadas por estagiários e por professoras, todos egressos do mesmo Curso de Letras1. 
Na segunda parte, apresentaremos algumas reflexões, no sentido de quais mudanças 
precisam ser realizadas nas práticas de formação e de atuação do professor de língua 
materna, especialmente quando se trata do estudo e do ensino de produção textual. 
 
1. Os efeitos da transposição didática de saberes teóricos em sala de aula 
 

Seguindo o posicionamento teórico de Bourdieu ([1972],1999), Bronckart & Giger 
(1998), Chevallard (1991) e Perrenoud (2002), estamos entendendo que a ocorrência dos 
efeitos de qualquer transposição está certamente relacionada à própria natureza do saber 
construído em sala de aula, o saber didático. Por se tratar de uma situação didática 
institucional de ensino e aprendizagem, as necessidades, exigências ou restrições do 
sistema didático são os responsáveis pela construção dos efeitos de solidarização e de 
sobreposição, e, em conseqüência, pela maior ou menor ocorrência de cada um deles.  

Pensando assim e considerando as condições de realização de duas práticas de sala 
de aula (o estágio de ensino no curso de Letras e a escola de ensino fundamental e médio), 
podemos afirmar que a situação de ensino dos estagiários é uma situação mais homogênea 
do ponto de vista dos conhecimentos mobilizados. Como eles serão avaliados, na condição 
de alunos, também pelo domínio teórico, naturalmente o compromisso com a 
nomenclatura/terminologia poderá predominar. Quanto à situação de ensino das 
professoras, parece ser uma situação mais heterogênea do ponto de vista dos 
conhecimentos disponíveis. Certamente, no sistema escolar, tanto o livro didático quanto o 
próprio saber escolar prestigiado pelos agentes desse sistema (diretores, orientadores, pais, 
etc) têm um papel importante na diversificação dos saberes a serem mobilizados pelos 
professores.  

Essas condições explicam a diferença do ponto de vista quantitativo em relação à 
incidência dos efeitos da transposição nas duas práticas de ensino. O que percebemos foi: 
(1) as aulas de análise lingüística realizadas pelos estagiários apresentam mais 
sobreposições de terminologias e menos solidarizações; (2) as aulas de análise lingüística 
realizadas pelas professoras, ao contrário, apresentam mais solidarizações entre 
terminologias e menos sobreposições. 

Passemos, então, a definir o que chamamos de efeito de solidarização e efeito de 
sobreposição. Quando estagiários e/ou professoras fizeram uso de termos e/ou de noções 
teóricas vindos de pelo menos duas fontes diferentes de conhecimentos de referência para 
analisar um fato lingüístico, sem que esse procedimento incorresse em erros ou 
contradição teórica (Bronckart & Giger, 1998), dizemos que houve um efeito de 
solidarização entre terminologias e entre noções teóricas. Por outro lado, quando 
estagiários e/ou professoras colocaram lado a lado termos advindos de fontes, também 
diferentes, mas que, ao contrário da situação anterior, geraram uma contradição teórica ou 



não equivalência de sentido entre os termos, dizemos que houve um efeito de 
sobreposição entre terminologias e entre noções teóricas. No caso de solidarização, a 
tendência é que ocorra um movimento de ampliação do campo recoberto pelos termos e 
noções de origem. É o que acontece quando, por exemplo, uma das professoras se utiliza 
do conhecimento gramatical sobre orações para explicar o processo lingüístico da 
anáfora. Já no caso da sobreposição de termos, a tendência é que ocorra um movimento de 
redução, uma vez que quando se utiliza um termo por outro (conjunção por operador 
argumentativo, por exemplo), reduzem-se as possibilidades referidas originalmente pelo 
termo operador argumentativo. 

Os resultados de nossa pesquisa têm apontado para a necessidade de compreensão 
mais apurada dos conflitos entre embasamento teórico e prática em sala de aula por parte 
de professores recém-formados. Na verdade, entendemos, pelo que temos verificado, que 
o objeto de saber construído em sala de aula do ensino fundamental e médio, e, 
certamente, apresentado ao aluno é legitimado pela tradição escolar. Do ponto de vista 
teórico sobre prática, é por essa razão que quando o estagiário, tendo menor familiaridade 
com os objetos de saber específicos dessa tal tradição, é surpreendido pelas respostas dos 
alunos que encaminham a análise lingüística para a Gramática Tradicional e acaba por 
realizar mais sobreposições que as professoras, já inseridas no sistema escolar. Para as 
professoras, parece ser mais fácil a compatibilização entre várias terminologias e noções 
teóricas.  
 
2. Implicações da transposição didática para a formação e atuação do professor de língua 
materna 
 
 As reflexões que pretendemos apresentar dizem respeito às mudanças que, ao nosso 
ver, resultados de pesquisa como esses aqui apresentados apontam como necessárias a 
uma prática de formação de um professor de língua materna. Vale ressaltar que, quando 
falamos de professor de língua materna, estamos falando de um profissional que deve estar 
atualizado não só em relação aos conhecimentos científicos sobre língua/linguagem, mas 
também em relação às necessidades pedagógicas do sistema escolar em que está ou será 
inserido. Para isso, defendemos, a formação deve eleger como objeto amplo de 
estudo/ensino a relação teoria-prática, enfocando fundamentalmente a questão da 
transposição didática. Por exemplo: como esse profissional pode ensinar aos seus alunos 
do ensino fundamental e médio uma diversidade maior de gêneros textuais?, já que, do 
ponto de vista teórico, sabemos que a língua se realiza em gêneros que circulam 
socialmente para atender às necessidades diárias de comunicação e interação entre os 
sujeitos, falantes e escritores de uma língua natural. 
 Tendo isso em vista, pensamos que uma primeira mudança a ser considerada diz 
respeito à própria noção de prática. Tradicionalmente, a prática da formação tem 
privilegiado uma relação direta entre conhecimento teórico sobre língua e atuação do 
professor em sua sala de aula. Ou, como diz Perrenoud (2002:71), para se ensinar, ter o 
domínio dos conhecimentos da disciplina científica de referência (para o professor de 
língua materna, a Lingüística Textual, por exemplo) é o bastante. A mudança deve ser no 
sentido de abandonar a concepção de prática como transmissão de saberes para uma 
concepção reflexiva sobre o que estudar, para quê e como ensinar. Nesse sentido, como 
qualquer estudo sobre transposição pode mostrar, os saberes eruditos ou de natureza 
científica são apenas um dos conhecimentos que poderão ser mobilizados (e não 
repassados) quando, por exemplo, o professor precisa ensinar seu aluno a escrever um 
relatório, por exemplo.  



A consciência desse fato, já amplamente mostrado pelos estudiosos aqui citados, nos 
obriga, como formadores, a alçar à condição de saber de formação (que precisa ser 
ensinado) a observação de práticas escolares de ensino de produção textual. Quanto mais 
conhecimento dessas práticas, maiores as condições para o desenvolvimento de uma 
prática de formação reflexiva, em que o aluno-formando poderá questionar a relação entre 
o que teoricamente se fala sobre texto e o que de fato o sistema escolar adota dispositivo 
de sua construção. As adaptações (ou solidarizações) próprias do habitus didático (no 
sentido proposto por Bourdieu, op. cit.) serão, então, mais facilmente realizadas quando o 
aluno estiver de fato assumindo sua posição, como professor, no sistema escolar. A 
diferença entre as aulas de estagiários e de professoras no que diz respeito à mobilização 
de conhecimentos teóricos para explicar, por exemplo, coesão textual, é prova de que a 
familiaridade, ou domínio das regras de um habitus escolar, pode minimizar os possíveis 
efeitos perversos de uma transposição imatura. Portanto, a adoção de uma prática reflexiva 
de formação em lugar de uma prática de transmissão permitirá que se privilegie a relação 
teoria-prática de forma mais produtiva, e que, posteriormente à formação inicial, será 
transposta pelo aluno-professor para sua prática efetiva de sala de aula. 
 Relacionada a essa primeira mudança, a segunda mudança que apresentamos diz 
respeito ao objeto de ensino. Orientadas pelo “princípio da vigilância epistemológica” 
(Chevallard, op. cit.), as universidades tendem a privilegiar o conhecimento científico, e, 
em decorrência, as terminologias produto do campo científico. Isso faz com que, então, o 
texto de que fala o professor de língua em sala de aula mantenha apenas relação parcial 
com o que cientificamente foi produzido, principalmente, se considerarmos que sócio-
historicamente o saber lingüístico designado como sendo aquele que precisa ser ensinado é 
o saber redigir ortográfico e gramaticalmente (no nível da frase) correto. Em 
conseqüência, o que vai aparecer em sala de aula, considerando as disposições do sistema 
escolar, é, via de regra, a terminologia. Desse modo, o objeto de ensino no curso de 
formação precisa também ser revisto. Se não aceitamos mais prática como transmissão e 
sim como reflexão, o objeto de ensino não pode ser restrito ao conhecimento de natureza 
científica (e aqui incluo, embora não seja de natureza científica, o conhecimento de 
gramática tradicional). Assim, na mesma medida em que gênero textual, por exemplo, 
sendo um conteúdo de natureza científica, precisa ser estudado pelo formando em Letras, 
o como ensinar gêneros textuais precisa ser eleito como objeto de ensino nos cursos de 
formação de professor de língua materna. Em outros termos, ou de forma mais ampla, 
defendemos a transposição didática como objeto de saber que precisa ser ensinado, e não 
apenas aprendido (nem sempre) por imitação ou como saber de “experiência”, o que 
poderá fazer perpetuar práticas injustas de ensino. Mudando, então, o objeto de ensino na 
formação, estaremos, possivelmente, alterando práticas escolares estabelecidas que não 
formam leitores-escritores de língua materna realmente ativos e competentes para atuar 
em sociedade. 
 
3. Considerações finais 
 
 A questão que apresentamos nesse artigo é, de fato complexa, e necessita de 
aprofundamentos. No entanto, achamos que os dois pontos de reflexão que apontamos são, 
ao nosso ver, um ponto de partida para que pensemos a problemática da transposição 
didática. Não tivemos, nem temos, a intenção de ver o professor de língua materna como 
“vítima” da transposição didática. Ao contrário, é verificando como as práticas escolares 
realmente se constroem que podemos interferir na prática de formação do professor, tendo 
em vista formar um profissional mais capacitado a realizar transposições (desde a 
construção de programas de ensino até a realização em sala de aula). As mudanças aqui 



sugeridas são necessidades apontadas por nossas pesquisas. Só a partir dessas reflexões é 
podemos pensar, por exemplo, em que conteúdos/saberes escolher para serem ensinados 
tanto na formação quanto na escola de ensino fundamental e médio.  
 

                                                 
1 Os dados de sala de aula retomados nesse artigo foram coletados por nós em uma pesquisa concluída no ano 
passado, em que observamos como estagiários e professoras egressos de um Curso de Letras do interior do 
Estado da Paraíba estavam mobilizando os conhecimentos teóricos sobre texto e coesão textual, a que tiveram 
acesso durante sua formação, em situação autêntica de sala de aula. No momento, essa pesquisa encontra-se em 
sua segunda fase. 
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RESUM0: Nesta comunicação, pretendemos refletir sobre a elaboração de um modelo 
teórico e metodológico operacional na pesquisa em lingüístia aplicada ao discurso de 
sala de aula. Nosso trabalho se inscreve em um modo de pesquisa baseado na 
etnometodologia, com aportes da análise do discurso, da sociolingüística e da 
pragmática lingüística. 
Palavras-chave: lingüística aplicada; etnometodologia;  discurso de sala de aula;  
 
ABSTRACT: This work aims to reflect on the elaboration of a theoretical and 
methodological model of applied linguistics, focusing on the classroom speech. This 
paper has been elaborated throughout a research based on ethnomethodology, 
gathering other approaches such as conversation analysis, socio-linguistics and 
pragmatics.     
Key words: Applied linguistis; ethnomethodology ; classroom speech. 

 
 

 
Considerações iniciais 

Nosso objetivo é desenvolver uma reflexão sobre algumas abordagens de 
estudos lingüísticos que sejam mais adequadas à especificidade do discurso de sala de 
aula, tendo em vista a elaboração de uma metodologia de análise que seja coerente com 
os propósitos de pesquisas pertinentes. De modo mais estrito, nossa proposta é 
privilegiar uma abordagem lingüística eminentemente empírica e dedutiva, de base 
etnográfica, com vistas à aplicação em pesquisas voltadas para problemas educacionais. 

Considerando os inúmeros fatores que intervêm na problemática do ensino-
aprendizagem em situação de classe, boa parte dos trabalhos de pesquisa em lingüística 
aplicada precisa restringir sua observação ao componente verbal das aulas registradas. 
Em geral, enquanto objeto de reflexão, a realidade da sala de aula está representada, 
nesse tipo de estudo, por um corpus constituído de amostragens de interações verbais de 
professores e alunos, devidamente codificadas e transcritas, conforme convenções 
adotadas pelo analista. Na apresentação deste modelo, em razão da exigüidade de 
espaço para a escrita, como é próprio deste tipo de publicação, não apresentaremos 
indicações a respeito da delimitação da problemática de pesquisa, detendo-nos, 
portanto, em elementos mais específicos dos encaminhamentos teóricos e 
metodológicos.  
 Para situar, logo de entrada, a nossa postura de trabalho, admitimos que a 
realidade social seja constantemente criada pelos atores e que a vida social se constitua 
através da linguagem (Garfinkel e Sacks apud Coulon, 1996:27-28). Em conseqüência, 
somos levados a também admitir que, enquanto fator inerente ao contexto em que se 
situa a aula, essa problemática, de algum modo e em certa medida, constitui-se e ao 
mesmo tempo deixa-se revelar no e pelo discurso ali produzido. Como suporte dessa 
idéia, reportamo-nos à noção de reflexibilidade, emprestada da etnometodologia 
(Coulon, op. cit. 37). Por esta propriedade entende-se que as práticas sociais a um só 

 



 

tempo descrevem e constituem o quadro social: numa situação de comunicação, quando 
falamos, nós construímos, ao mesmo tempo e sucessivamente com nossos enunciados, a 
ordem, a racionalidade daquilo que estamos fazendo nesse dado momento. No âmbito 
escolar, por sua vez, professor e alunos assumem em seu discurso os papéis de atores da 
aula, porque a fazem, enquanto a dizem. É, pois, no estudo da linguagem que se pratica 
em sala que deve-se buscar elementos de compreensão da ocorrência desse processo. O 
modelo de pesquisa aqui proposto deve perseguir, portanto, uma vertente do problema 
formulado pelo pesquisador, na forma de um estudo lingüístico das atividades de 
ensino-aprendizagem, colhidas em situações concretas e pertinentes, atentando-se aí 
sobretudo para o modo como a aula é constituída no e pelo discurso de seus integrantes. 

 
2. Linhas gerais de abordagem da pesquisa 

Tendo em vista a natureza do objeto de estudo e a abrangência da amostragem, 
i.e., o registro de situações naturais de sala de aula, parte-se do princípio de que a 
pesquisa se situa no âmbito de um estudo qualitativo, sob uma perspectiva 
interpretativista. De modo mais específico, esse tipo de estudo volta sua atenção para o 
componente discursivo da interação de sala do aula, notadamente alguns aspectos 
lingüísticos observáveis na comunicação verbal entre os seus integrantes. Enquanto isso, 
devemos lembrar que, ao optar pelo estudo de um aspecto particular da sala de aula, a 
saber, o discurso ali produzido, o analista também está adotando uma postura de análise 
microssocial fundada na etnometodologia. Com essa postura, fica entendido que, nos 
limites do trabalho pretendido, o estudo do discurso será feito "através da análise de 
situações menores" (Coulon, 1995:33). 

Enquanto isso, ao se atentar para a natureza do corpus e para o objetivo mais 
estrito da pesquisa, i.e., o estudo do discurso de sala de aula, pode-se perceber que ela 
desenvolve pontos de afinidade com trabalhos lingüísticos também desenvolvidos no 
âmbito da etnometodologia. A afinidade reside, sobretudo, no interesse sobre as 
estratégias verbais da coordenação locutor/ouvinte (Gumperz, 1989b:3),  sobre os 
fenômenos locais e as (co)atividades praticadas pelos sujeitos envolvidos nos 
intercâmbios interativos (Vion, 1992 :194). Esse interesse se alinha também, portanto, 
com a tradição de estudos voltados para a análise da conversação, cujas contribuições 
têm alcançado uma abrangência interdisciplinar, notadamente nos âmbitos da lingüística 
e das ciências sociais, tomando-se aqui como referências fundamentais a lingüística 
interacionista (Vion:1992,1996) e a sociolingüística interacional (Gumperz: 1989a, 
1989b). 

Assim, na adoção dessa perspectiva de estudo, o pesquisador encontra um modo 
de analisar as falas de professores e alunos, pensando-as em termos de atividades e 
estratégias discursivas (Vion, op.cit.), entendidas como os "métodos" discursivos que 
eles utilizam para resolver seus problemas de intercompreensão e de construção de 
sentidos no trabalho conjunto de constituição da aula. Uma vez o discurso entendido 
como atividade (Vion, op.cit.), esses "métodos" discursivos encontram-se numa 
correlação com os "etnométodos" buscados nos estudos da etnometodologia. 

Por outro lado, analisar as atividades e estratégias discursivas de professor e 
alunos, tomando-se a aula como evento microssocial, implica também assumir que "a 
linguagem natural 'encarna' e, ao mesmo tempo, realiza a estrutura social" 
(Coulon,1995:35). À vista disso, na atitude de investigação ora proposta, admitimos, 
como um pressuposto de base, a idéia de que a aula seja construída pelo discurso de 
seus integrantes e se revele através desse mesmo discurso, como efeito imediato da 

 



 

atividade constitutiva da linguagem. Em vista disso, no centro dos interesses e 
princípios que orientam o quadro de investigação, está a atenção voltada para a 
linguagem, em seu caráter constitutivo: ela será percebida como "condição para a 
construção do mundo social e caminho para encontrar soluções para compreendê-lo"  
(Moita Lopes, 1994b:336). As implicações desse modo de entender a linguagem se 
refletem no próprio modo de entender o que ocorre nos eventos observados: a aula é 
entendida antes de tudo como uma construção discursiva de seus integrantes.  

 
3. Princípios e procedimentos de trabalho 

Diante do que vimos discutindo, assumimos que o modelo de trabalho de análise 
aqui proposto encontra seus fundamentos numa abordagem etnometodológica do 
discurso. Nesse modelo, os conceitos etnometodológicos e as entradas lingüísticas 
escolhidos pelo analista funcionarão como aparato axiomático de um método científico, 
ao qual se reportará em sua análise, enquanto modos de considerar a interpretação do 
discurso  (Luze, 1997). Quanto às possibilidades de entradas lingüísticas, podem ser 
adotados aportes teóricos coerentes que orientam a pesquisa, segundo determinados 
níveis de abstrações ou categorias analíticas como, p.e., os níveis discursivos (ver 
modelo comunicacional de Vion, 1992), as seqüências, a planificação discursiva (as 
estratégias), o grupo pergunta-resposta-avaliação, a explicação, a argumentação, etc. Ao 
longo do trabalho de análise, outras noções teóricas podem ser evocadas, em função das 
especificidades do próprio corpus e da eventualidade de aspectos discursivos vários a 
serem elucidados, explicados e/ou fundamentados. 
Os princípios 

Quanto aos princípios fundamentais da etnometodologia, não se deve entender 
que seus conceitos constituam categorias de análise: o trabalho etnometodológico é 
eminentemente empírico e não parte de categorias preestabelecidas. Na prática, a 
etnometodologia adota noções que, aplicadas aos estudos do discurso escolar, orientam 
a compreensão e interpretação da realidade da sala de aula. Com isso, queremos dizer 
ainda que tais noções não serão buscadas no corpus, nem este será detalhado a partir 
delas, como elementos definidos a priori, enquanto elementos constituintes de método 
de análise.i 

No entanto, entendemos também que o reconhecimento das implicações 
interpretativas de alguns conceitos da etnometodologia – que, aliás, consideramos 
perfeitamente pertinentes com os propósitos gerais desse tipo de pesquisa -  não é 
suficiente para a atividade de análise do discurso de sala de aula.  Isso faz com que 
sejam adotados alguns princípios e procedimentos de trabalho, elaborados em termos de 
um referencial metodológico básico e genérico a ser seguido, quando da abordagem 
empírica das transcrições das falas registradas. Ao longo das várias leituras a que os 
textos das transcrições serão submetidos, outros procedimentos mais finos e detalhados 
deverão ser adotados, em função das virtualidades interpretativas do próprio material 
em análise. Em coerência com as concepções aqui apresentadas sobre a pesquisa do 
discurso e da sala de aula, e tendo em vista o percurso de trabalho que o analista 
persegue e constrói nas diversas etapas de sua investigação, optamos por princípios e 
procedimentos que se inspiram nos métodos de análise da etnometodologia (cf. Coulon, 
1996; Luze, 1997; Vion, 1992) e, de modo mais particular, em métodos aplicados em 
trabalhos inspirados na análise da conversação (Gülich, 1990). Desse modo, os 
princípios que inspiram nosso modelo de trabalho assumem a seguinte constituição: 

 



 

1) Os dados devem estar sempre disponíveis à consulta; a pesquisa parte de uma 
transcrição de registros em áudio e/ou vídeo; os registros são feitos em situações 
naturais (Gülich, op. cit.), i.e., em condições que não foram fixadas pelo observador, 
enquanto pesquisador; 

2) O tratamento dos dados é exaustivo; o trabalho do analista é rigorosamente 
empírico, havendo aí inclusive uma preocupação no sentido de que seja evitada uma 
tendência à exploração de elementos (ou categorias) favoráveis a hipóteses do 
pesquisador; quando aplicado à análise do discurso, esse rigor empírico significa que a 
transcrição deve ser o mais fina e detalhada quanto possível, devendo-se levar em conta 
todos os detalhes, mesmo que alguns não sejam considerados pertinentes no momento 
da transcrição (essa pertinência será eventualmente definida pelo próprio material, no 
curso da análise); as técnicas de transcrição são consideradas como base e início da 
observação. Esses dois primeiros princípios seguem de perto os instrumentos de 
trabalho da etnografia (Coulon, 1995). 

3) O terceiro princípio baseia-se na noção de ordem e pode ser melhor 
entendido, de entrada, seguindo-se o raciocínio de Coulon (1996), que procura fixar o 
modo como uma noção de base da etnometodologia implica uma atitude metodológica. 
Segundo esse autor, "Visto que a organização dos eventos é socialmente construída, 
essa estruturação será buscada nas expressões e nos gestos dos participantes."(op. cit. 
p.79). Como conseqüência, a análise do discurso da sala de aula deve procurar descobrir 
a ordem no comportamento dos seus integrantes, e não a impor (a ordem é resultante do 
trabalho conjunto dos integrantes, e não um elemento da metodologia do analista); 
descobrir a ordem significa não partir de categorias teóricas preestabelecidas, e sim 
utilizar as próprias categorias utilizadas pelos participantes, definidas com base naquilo 
que está sendo analisado; 

4) A reconstituição das atividades discursivas da aula será feita detalhadamente, 
passo a passo, seguindo-se o seu desenvolvimento seqüencial; serão observados os 
mecanismos "locais" de organização de repartição de turnos, assim como os princípios 
de organização global das atividades discursivas dos sujeitos (p.e. as explicações, as 
narrativas, as descrições, as fases da aula, a execução de tarefas), atentando-se para as 
especificidades da linguagem em contextos de ensino-aprendizagem, relativamente ao 
que se observa na conversação. De fato, na delimitação dos princípios de trabalho que 
regem a pesquisa, e visando de modo mais específico seus objetivos e questões, 
recorremos ainda ao que preceitua Gumperz (1989b:2), quando afirma que 

 
"Uma teoria geral das estratégias do discurso deve [portanto] começar por especificar quais 
são os conhecimentos lingüísticos e socioculturais que é preciso partilhar para manter um 
engajamento conversacional, e tratar em seguida - é a natureza mesma da inferência 
conversacional - o que faz a especificidade cultural, sub-cultural e situacional da 
interpretação." 
 

 Tais conhecimentos, perseguidos na análise, serão a base da compreensão da 
especificidade do discurso da aula, ou ainda, daquilo que faz com que os sujeitos 
interpretem um determinado evento como sendo específico de uma situação de aula. 
Portanto, durante a análise, a entrada nos texto das transcrições seguirá um 
procedimento de trabalho que visa descrever como os participantes realizam 
interativamente suas atividades discursivas  e como essas atividades são organizadas; 
descreve-se, com isso, como os integrantes da classe resolvem seus problemas de 
compreensão e construção de sentidos.Por sua vez, com base nos trabalhos 

 



 

desenvolvidos por  Gulich (1990) e não perdendo de vista o enfoque discursivo da 
análise, os procedimentos se desdobram nas três etapas abaixo formuladas, ao longo das 
quais procura-se:  
 
 1) Descobrir a incidência de regularidades no corpus, i.e., as estruturas verbais 
que ocorrem regularmente em certos contextos; isso requer uma observação precisa e 
resulta numa descrição bastante detalhada dos eventos; 
 2) Reconstruir o problema que os participantes procuram resolver quando se 
utilizam dessas estruturas;  
 3) Descrever o método que lhes permite resolver o problema em questão. 
 

Atente-se para o fato de que, em coerência com o espírito da etnometodologia, 
esses procedimentos não são definitivos e se apresentam como linha geral de conduta de 
trabalho, do mesmo modo que os princípios que os norteiam não são estanques e 
suficientes em si mesmos. O trabalho de interpretação do discurso é, portanto, um 
processo contínuo: os procedimentos e os resultados da análise são sempre passíveis de 
serem revistos e questionados. Esse é um critério fundamental, embora elementar, para 
a expansão do pensamento crítico e a fundamentação de bases teóricas cada vez mais 
sólidas; faz parte do pensar científico. 

Consideradas então as implicações práticas dessa atitude face à produção de 
conhecimento, observe-se, ainda, que as três etapas do procedimento de análise não são 
executadas de modo linear e excludente, mas num processo contínuo de ir e vir, durante 
a leitura das transcrições. Os registros escritos resultantes dessa leitura refletem de certo 
modo os percursos do procedimento: por escrito, a análise toma formas de um misto 
entre descrição e narrativa - é uma reconstituição da cena da aula, uma tradução da 
realidade observada (Luze, op. cit). No seu trabalho de cenarista da sala de aula, o 
analista descreve o grupo e suas práticas discursivas. A um só tempo, a descrição toma 
feição de narrativa e comentário do que é observado - é uma interpretação. De posse do 
texto das falas de professor e alunos (as transcrições), ele escolhe as partes (seqüências) 
que serão postas em evidência (descritas e narradas), os interlocutores cujas falas serão 
comentadas; ele decide sobre quais aspectos dessa ou daquela fala serão postos em 
relevo, em função de seu desejo de os tornar melhor compreendidos e explicitados: essa 
é sua tradução, sua interpretação do que ali ocorre, nos limites de sua percepção. Aí 
entram em jogo sua subjetividade, suas competências: sua indiferença de analista não 
pode fazer abstração de seu engajamento de professor. 
 Aliás, a propósito do trabalho do analista do discurso, os etnometodólogos 
declaram que, para falar de uma atividade, são competentes apenas aqueles que a 
praticam (Luze, 1997:22). Não queremos discutir a possível radicalidade da afirmação, 
mas ela situa o professor pesquisador numa posição de relativa estabilidade e conforto, 
quanto à propriedade e pertinência do conhecimento produzido a partir do que fala 
sobre a sala de aula. Ademais, sua análise deve procurar compreender o funcionamento 
da aula a partir de elementos interpretativos fornecidos pelo próprio corpus, segundo 
uma perspectiva em que a análise deve se deixar guiar pelo material e adotar a 
perspectiva dos participantes (Baylon e Mignot, 1994). O analista sergue, portanto, o 
modo com que os participantes constróem a aula, falando a aula e sobre a aula e, em 
decorrência, o corpus determina os rumos da análise, no momento mesmo em que esta 
se processa. Torna-se ainda necessário expressar aqui a importância do envolvimento 
pessoal de cada um com o encaminhamento do seu projeto de investigação: aqui estão 

 



 

envolvidos o professor, o investigador e o cidadão. Nunca é demais lembrar que, neste 
tipo de trabalho, ao adotar uma postura de pensamento inspirada na etnometodologia, o 
sujeito não pode ser abstraído de suas ações e, portanto, do seu discurso. 

 
Considerações finais 
 

Acreditamos que a experiência proveniente do estudo das interações verbais em 
situação de classe, associada a um arsenal teórico-metodológico pertinente, deve 
ampliar os meios ora disponíveis para uma melhor reflexão sobre a problemática que 
envolve as atividades de aula e, em extensão com outras pesquisas congêneres, propiciar 
subsídios para a elaboração de propostas didático-pedagógicas que visem melhorar o a 
compreensão do processo de ensino-aprendizagem, em contextos instrucionais. 
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i Gülich (1990) já nos chama a atenção para o fato de que, no caso da análise 

etnometodológica da conversação, os lingüistas geralmente têm se recusado a assumir 
explicitamente uma postura de trabalho baseada nessa corrente e não têm definido claramente 
um aparato metodológico específico em suas análises. Daí a dificuldade que se tem em falar de 
"método" nessa área. Ela adota, então, o termo princípios de trabalho, de quem tomamos 
emprestado. Ademais, como lembra Coulon (1996), tem sempre havido uma tendência em se 
confundir o termo "etnometodologia", a ciência, com um termo que designaria eventualmente 
uma nova metodologia da etnologia.   
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RESUMO: Neste artigo, identificaremos as marcas enunciativas presentes em dois 
editoriais e discutiremos como elas, a partir das condições de produção e das variáveis 
de limitação, constroem o modelo de situação a ser divulgado pelos jornais. 
PALAVRAS-CHAVE: monitoramento; marcas enunciativas; editoriais;  
 
ABSTRACT: In this article, we will identify the enunciation marks that appear in two 
editorials and we will discuss how they, from the conditions of  production and the 
restriction variants, build the model of situation that will be public for the newspapers.   
KEYWORDS: controlment; enunciation marks; editorials; 
 
0. Introdução 
 
 Todo discurso, segundo Benveniste (1976) se situa no ponto de tensão entre dois 
pólos: a individualidade criativa do locutor/enunciador e o conjunto de variáveis que, 
externas a eles, limitam, condicionam ou afetam de diversos modos a enunciação: o 
código lingüístico, o interlocutor, o tempo, o espaço, a situação social, o conteúdo, 
crenças e valores culturais, o texto em processo, outros textos. 

Neste contexto, encontramos os editoriais, textos de opinião, veiculados pelos 
jornais, que objetivam divulgar as idéias de um grupo ou de um determinada instituição, 
de forma que seus leitores adquiram e tomem como verdade os modelos de situação 
construídos por eles sobre os fatos veiculados. Essa papel da imprensa como veículo 
não apenas de informação, mas de ação e influência sobre os leitores, não se dá em sua 
totalidade, uma vez que no ato de escrever existe a presença de um leitor tácito ou 
expectante que monitora a construção do texto escrito. 

Sob a perspectiva da Teoria da Enunciação, privilegiando os estudos da 
Semântica da Enunciação de Ducrot (1987),  este artigo objetiva identificar as marcas 
enunciativas presentes em dois editoriais: “Guerra na América” da Folha de São Paulo e 
“ A dimensão monstruosa do terrorismo” do Estado de São Paulo, sobre o atentado 
terrorista aos Estados Unidos, ambos publicados em 12/09/2000. Além do mais, 
pretendemos discutir como as referidas marcas enunciativas, a partir das condições de 
produção e das variáveis de limitação, constroem o modelo de situação a ser divulgado 
pelos jornais. 

 
1. Fundamentação teórica 
 
 O postulado básico da Teoria da Enunciação se concentra no fato de que ao 
descrever os enunciados produzidos pelos falantes de uma língua é preciso levar em 
conta, simultaneamente, a enunciação, ou seja, o evento único e jamais repetido de 
produção do enunciado. Isto porque as condições de produção são constitutivas do 
sentido do enunciado: a enunciação determinará a que título aquilo que se diz é dito. 
 Ao se propor estudar a subjetividade na língua, Benveniste impulsionou os 
estudos da Teoria da Enunciação. Para o lingüista, o conceito de enunciação tem um 



caráter de subjetividade ( o locutor apropria-se da língua) e de intersubjetividade (o 
locutor apropria-se da língua em relação a um outro que se constrói como sujeito).   
 Os estudos de Benveniste sobre a subjetividade da linguagem trouxeram para o 
campos dos estudos lingüísticos conseqüências enriquecedoras, abrindo inúmeras 
perspectivas, dentre as quais selecionamos para este trabalho  a linha da  Semântica da 
Enunciação elaborada  por Ducrot (1987). 
 A Semântica da Enunciação ou Semântica Argumentativa leva em consideração 
a relação locutor-ouvinte e concebe a linguagem como ação, elegendo principalmente a 
argumentatividade como fundamental na língua. O estudo dos elementos constitutivos 
do texto busca no enunciado produzido marcas que evidenciam o processo de 
enunciação. 
 Assim, para procedermos à análise dos dois editoriais examinaremos, nesta 
etapa, os conceitos de argumentação e modalidades do discurso. 
 
1.1. A argumentação 

Na sua teoria da argumentação, Ducrot (1987) afirma que o uso da linguagem é, em 
sua essência, argumentativo e que toda língua possui, em sua Gramática, mecanismos, 
denominados marcas lingüísticas da enunciação ou da argumentação, permitindo indicar 
a orientação argumentativa dos enunciados; A par disso, assevera o lingüista que a 
argumentatividade está inscrita na própria língua. 

Levando-se em conta as considerações acima, os dois editoriais, objetos de análise 
deste artigo, possuem uma seqüência predominante do tipo argumentativa em que o 
mecanismo argumentativo se instaura, principalmente, pela manifestação das  
modalidades. 

 
1.2. As modalidades 
 

Importantes na construção do sentido do discurso e na sinalização do modo como 
aquilo que se diz é dito, as modalidades são formas lingüísticas das quais o locutor se 
apropria para manifestar sua opinião, suas crenças, seu julgamento de valores etc. 

Entre os principais tipos de modalidades estão aquelas lexicalizadas sob forma de 
expressão cristalizada do tipo “é + adjetivo” e certos advérbios ou locuções adverbiais: 
talvez, provavelmente, certamente, possivelmente etc); verbos auxiliares modais: saber, 
poder etc); construções de auxiliar+ infinitivo: ter de + infinitivo, precisar/necessitar 
infinitivo; dever + infinitivo etc); “orações modalizadoras” (tenho a certeza de que...; 
não há dúvida de que....; há possibilidade de ....; todos sabem que.... etc)  

Koch (1992) apresenta também os indicadores atitudinais, índices de avaliação e de 
domínio ou estado psicológico com que o locutor se representa diante dos enunciados 
que produz. Para esta categoria de modalizadores, a autora elenca, entre outras, as 
seguintes marcas lingüísticas: infelizmente, é com prazer, pesarosamente, francamente, 
excelente, extremamente, politicamente, resumidamente etc. 
 
2. Análise e discussão 
 
 No item fundamentação teórica, explicitamos nossa intenção de caracterizar 
algumas categorias que organizam a estrutura argumentativa do texto, para que nesta 
etapa possamos analisar, a partir do objetivo delineado na introdução, os dois editorais 
selecionados  



 Num primeiro momento, ao confrontarmos os títulos dos editoriais, verificamos 
que eles sinalizam perspectivas diferentes na apreciação de um mesmo acontecimento.A 
Folha de São Paulo, doravante FSP, traz “Guerra na América” e o Estado de São Paulo, 
doravante ESP,  “ A dimensão monstruosa do terrorismo”. 
 Considerando que os referidos jornais destinam-se a leitores diferentes, isto é, os  
da FSP esperam textos críticos, sem amarras ideológicas, enquanto os do ESP, por 
serem mais tradicionais e por pertencerem a uma classe social privilegiada, desejam ler 
textos que revelem a ideologia dessa classe,  podemos observar que a FSP apresenta o 
fato de forma objetiva, enquanto o ESP o trata de maneira subjetiva que pode ser 
verificado  pela utilização da expressão “dimensão monstruosa”. 
 Pressupondo o perfil do seu leitor, a FSP  não se intimida em apresentá-lo  um 
modelo de situação  de um país que, apesar de poderoso, é co-responsável pelo fato 
ocorrido, como podemos perceber  a partir das marcas enunciativas que destacamos nos 
enunciados seguintes enunciados:“Até então os Estados Unidos se julgavam território 
imune à ameaça terrorista. Os grupos extremistas preferiam atuam mais perto de suas 
bases, no Oriente Médio e na Europa. O colapso do comunismo e o fim da Guerra Fria, 
porém, fizeram dos Estados Unidos a única superpotência.” 
 “ Num mundo dominado por um único pólo de poder econômico e militar...” 
 “O comportamento político dos Estados Unidos, pouco sensível às distorções 
internacionais agravadas pela liberalização geral dos mercados e às reivindicações do 
países pobres...” 
 Ao continuar sua argumentação, a FSP traz à tona, sua posição em relação à 
figura maior do país, o presidente, e enfatiza seu despreparo  como constantamos no 
seguinte enunciado:“Teme-se que um governante como George W. Bush” – tido por 
despreparado para posto e cuja ascensão ao poder foi maculada por vícios de origem 
eleitoral...” 
 Por sua vez, o ESP constrói um modelo de situação para o leitor no qual  a 
imagem dos Estados Unidos é poupada  ao contrário daquela apresentada pela FSP. Para 
o ESP, os Estado Unidos deixam de ser algozes e passam a ser  vítimas. 
 Considerando que seus leitores são pertencentes à classe social A, constituída 
por  empresários e industriais ligados às multinacionais, o ESP isenta os Estados Unidos 
de toda e qualquer responsabilidade frente ao fato ocorrido. 
 Um ponto interessante a destacar é a retórica  utilizada para a veiculação da 
informação como recurso de comunhão entre o locutor e o leitor. Pela utilização 
excessiva de adjetivos, este constrói a imagem do fato como aquele pretende encontrar 
quando da leitura do texto.  
 “ De forma pavorosa, inimaginável, repetindo e ampliando os cenários mais 
aterrorizantes dos filmes de ficção científica e dos disaster movies hollywoodianos, os 
Estados Unidos sofreram ontem....” 
 Devemos evidenciar ainda nesta análise, as atenuações feitas pelo locutor em 
relação à reação do presidente o que difere radicalmente da posição trazida pela FSP. 
 “ Como era de se esperar, a reação do presidente George W. Bush, num 
primeiro momento, foi de absoluta estupefação, como se estivesse até impossibilitado, 
emocionalmente, de articular qualquer pronunciamento- coisa perfeitamente 
compreensível.” 
 “ Talvez não seja fácil  os norte-americanos descobrirem, com precisão – entre 
seus inúmeros inimigos- os reais responsáveis....” 



 Assim, em todas as passagens do texto, mantém-se a isenção de responsabilidade  
dos Estados Unidos frente ao fato ocorrido. O que se ressalta, no último parágrafo, é  a 
imagem dos Estados Unidos como “uma poderosa potência mundial” 
 
Considerações Finais 
 

A partir da análise dos dois editoriais, foi possível observar como a categoria 
modalidade é monitorada pelo locutor tendo em vista a existência de um leitor para o 
seu texto. 

Apesar de os textos opinativos terem por objetivo a persuasão do outro, o 
locutor, a partir de recursos argumentativos, estabelece um pacto de cumplicidade com 
os leitores e veicula as informação da forma como eles  desejam recebê-la.  

Por fim, observa-se que a liberdade de criação de um texto pelo locutor, em 
determinados contextos, é limitada pelo conjunto de variáveis externas a ele, fazendo 
com que haja uma relação estreita com o  leitor e o contexto de produção. 

O reconhecimento das modalidades apresenta-se como valioso recurso na 
produção textual. Da mesma forma, esse reconhecimento contribui para a formação de 
um leitor mais eficiente, mais crítico, atento não apenas ao que é explicitamente dito, 
mas também àquilo que se diz a partir da marcas enunciativas presentes no texto. 
 
ANEXOS:  
ANEXO I: GUERRA NA AMÉRICA (Folha de São Paulo – 12/09/2001) 
 É cedo para avaliar a exata dimensão dos desvastadores atentados de ontem nos 
Estado Unidos ou para antecipar a magnitude de uma possível retaliação norte-
americana contra seus ainda desconhecidos autores, mas não há dúvida de que se trata 
de um evento histórico, cujas repercussões se farão sentir ao longo dos próximos anos. 
 Por enquanto, tudo são especulações, hipóteses mais ou menos críveis em torno 
de um episódio em si mesmo inacreditável. A única certeza é a de que este terá sido o 
maior atentado terrorista da história. 
 As desconfianças recaem sobre grupos extremistas islâmicos. É bastante 
verossímil que o arquiterrorista Osama bin Laden, milionário saudita que se beneficia 
de acobertamento por parte do atual governo do Afeganistão, esteja por trás de um 
ataque dessa envergadura. É um dos poucos com recursos e arrojo para tanto. 
 Mas vale recordar que, em 1995, quando ocorreu o atentado de Oklahoma City, 
árabes também freqüentaram a primeira linha de suspeitos. O autor do crime, contudo, 
era cidadão norte-americano, branco e condecorado na Guerra do Golfo. 
 Até então os Estados Unidos se julgavam território imune à ameaça terrorista. 
Os grupos extremistas preferiam atuar mais perto de suas bases, no Oriente Médio e na 
Europa. O colapso do comunismo e o fim da Guerra Fria, porém fizeram dos Estados 
Unidos a única superpotência. Converteram aquele país na imagem do “status quo” e, 
portanto, no responsável, real ou simbólico, por tudo o que há de errado no mundo.  
 A tragédia que vem ocupando as atenções do planeta desde a manhã de ontem 
coloca em termos dramáticos alguns dos problemas da ordem internacional 
caracterizada como “globalização”. Com o desaparecimento de alternativas conceituais 
ao modelo ocidental capitaneado pelos Estados Unidos, as manifestações de 
antagonismo tendem a assumir o aspecto irracional e desesperado que marcou a 
catástrofe de ontem. 



 Num mundo dominado por um único pólo de poder econômico e militar, o 
inconformismo fermentado pela miséria, pela exclusão e pelo fanatismo religioso tende 
a fragmentar-se em grupos aguerridos, mas politicamente irresponsáveis, que não se 
consideram comprometidos com nada além de seu próprio delírio apocalíptico. 
 O comportamento político dos Estados Unidos, pouco sensível às distorções 
internacionais agravadas pela liberalização geral dos mercados e às reivindicações dos 
países mais pobres, exibe agora suas conseqüências não de todo imprevisíveis, embora 
ninguém esperasse impacto tão espetacular. É óbvio que os atentados colocam seus 
autores fora do âmbito de qualquer convívio civilizado e que eles devem pagar pela 
carnificina que sua ação produziu. Mas não se pode ignorar que os Estados Unidos não 
têm contribuído para reduzir o nível de tensão mundial. 
 É evidente que a ação lança o mundo num período de incertezas. Teme-se que 
um governante como George W. Bush – tido por despreparado para o posto e cuja 
ascensão ao poder foi maculada por vícios de origem eleitoral e se assenta sobre 
interesses de grandes corporações privadas – utilize o episódio para deflagrar uma 
igualmente irracional caça às bruxas,capaz de desviar atenções, mobilizar o sempre 
disponível chauvinismo norte-americano e galvanizar os apoios que lhe faltam. 
 Os atentados constituem uma declaração de guerras, mas não há exatamente um 
Estado inimigo contra o qual a Casa Branca possa desferir um contra-ataque. A ação 
criminosa tornou subitamente inócua  a idéia, ressuscitada pelo governo Bush, de 
construir um escudo protetor contra armas nucleares formado por satélites. O suposto 
aspecto étnico do episódio tende ainda a fomentar atos de racismo por toda parte. Tudo 
indica que o mundo mudou – e para pior. 
 
ANEXO II: A DIMENSÃO MONSTRUOSA DO TERRORISMO (O Estado de São 
Paulo – 12/09/2001) 
 De forma pavorosa, inimaginável, repetindo e ampliando os cenários mais 
aterrorizantes dos filmes de ficção científica e dos disaster movies hollywoodianos, os 
Estados Unidos sofreram ontem um ataque terrorista coordenado, cujo prejuízo em 
vidas humanas- afora danos materiais – ainda é incalculável,embora não se duvide que 
significará tragédia de proporções gigantescas, sem precedentes naquele país ou no 
mundo. 
 Demonstrando o propósito de permitir a captação direta, pelas câmeras de 
televisão, dos atos terroristas e suas dantescas conseqüências, para que o mundo inteiro 
pudesse parar, atônito, para assisti-los, seus mentores e executores lograram pleno êxito 
em sua estratégia de obter a mais colossal repercussão. Pouco depois das 9 horas da 
manhã, lançaram um avião seqüestrado da American Airlines, com 92 passageiros e 
tripulantes a bordo – certamente com piloto suicida – contra uma das torres do World 
Trade Center de Nova York, prédios onde trabalhavam cerca de 50mil pessoas e eram 
freqüentados, diariamente, por multidão três vezes maior. Dezoito minutos depois- com 
tempo para ser filmado pela televisão  “convocada” pelo primeiro atentado -, outro 
avião, da United Airlines, com 45 pessoas a bordo, nas mesmas condições foi lançado 
contra a outra torre do conjunto- vindo as duas a desmoronar por inteiro, em pouco 
tempo. Cerca de uma hora depois, um terceiro avião, da American Airlines, com 156 
pessoas a bordo, foi lançado contra o prédio do Pentágono e, em seguida, um quarto 
avião, com 110 pessoas a bordo, caiu em Pittsburgh, certamente derrubado por 
desrespeitar o bloqueio total que as autoridades norte-americanas determinaram para o 



tráfego aéreo em todo o país – fechando os aeroportos e desviando para o Canadá todos 
os vôos vindos do exterior. 
 Os alvos foram cuidadosamente escolhidos. Por suas dimensões, pelo destaque 
que assumiu no perfil arquitetônico de Manhattan desde que foi inaugurado, em 1976, 
por abrigar escritórios de muitas centenas de importantes empresas e repartições 
públicas, o World Trade Center era um dos forte símbolos visuais da principal cidade do 
país mais poderoso do mundo. E o conjunto de prédios do Pentágono representa, 
concreta e simbolicamente, a quintessência da força  e da estratégia militar da maior 
potência do globo terrestre em todos os tempos. 
 Pela escolha dos alvos, a mensagem passada pelos terroristas é cristalina: 
nenhum país, nenhuma população e nenhum sistema de segurança – contenha ou não 
escudos de satélites, de mísseis ou o que se possa imaginar – está a salvo, no dias de 
hoje, de catastróficas ações do terrorismo internacional.É como se isso fosse um dos 
perversos efeitos de uma evolução tecnológica – e até de um processo de globalização – 
que, de outra forma, tem trazido tanto benefícios quanto problemas para toda a 
humanidade. 
 Como era de se esperar, a reação do presidente George W. Bush, num primeiro 
momento, foi de absoluta estupefação, como se estivesse até impossibilitado, 
emocionalmente, de articular qualquer pronunciamento – coisa perfeitamente 
compreensível. Mas, posteriormente, deixou claro que, descobertos os responsáveis, e, 
certamente, os que lhes dão sustentação, os Estados Unidos reagirão com revide 
proporcional ao golpe recebido. 
 Talvez não seja fácil os norte-americanos descobrirem, com precisão- entre seus 
inúmeros inimigos -, os reais responsáveis pelos assombrosos atos de ontem. Já houve 
desmentidos oficiais e comentadas autorias, tais como o esperado de Yasser Arafat e o 
não esperado do líder do Taleban, Wakil Ahme Mutawakei, chefe da milícia 
fundamentalista que ocupa 90% do território do Afeganistão e que está dando abrigo ao 
que pode ser considerado o maior terrorista mundial da atualidade – o milionário saudita 
Osama Bin Laden. Por outro lado, os atos suicidas de ontem (que fazem lembrar os dos 
pilotos camicases japoneses, da 2ª Guerra Mundial) representam agressão muito maior 
do que foi para os norte-americanos, a infâmia de Pearl Harbor. Significam, na verdade, 
uma agressão global e monstruosa a tudo o que indica organização social e política, 
instituições, diplomacia, convivência internacional e, sobretudo, Democracia, em um 
mundo que repudia fanatismos. 
 Sob esse aspecto, o pronunciamento do primeiro-ministro britânico, Tony Blair, 
já nos primeiros momentos da tragédia, pareceu tão magistral quanto as falas de seu 
velho antecessor na chefia do governo britânico, Sir Winston  Churchill, ao concitar a 
grande reação das Democracias do mundo à força infernal que as pretendia destruir. 
Porque, na verdade, não foi apenas uma poderosa potência mundial a atingida. Atingido 
foi, com a maior selvageria, todo um sistema de valores – sejam de natureza política, 
econômica, social, ética, cultural e, principalmente, de civilizada convivência humana- 
que a Humanidade conseguiu edificar no Ocidente, e que tem de ser preservado, a todo 
o custo, para as futuras gerações.  
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RESUMO: Apresentaremos as vertentes de pesquisa empirista/positivista, cognitivista 
e sociointeracionista com base em Garcez (1998) em função da produção de texto, e a 
relação Sujeito X Objeto do Conhecimento. Passaremos a algumas considerações sobre 
texto, quando apresentaremos Cabral (1994) que, relacionando a avaliação de texto ao 
processo de (re)escrita, sugere a avaliação formativa. Complementando esse processo, 
citaremos Jesus (2000) que reprova a (re)escrita do texto apenas como “higienização 
do texto do aluno” e, finalmente, Góes (1993), com seu texto sobre a dimensão reflexiva 
do ato de escrever. 
Palavras-chave: Texto, Escrita, Reescrita 
 
ABSTRACT: We will present the empirical/positivist, cognitive and social interactional 
research approaches based in Garcez (1998) related to the text production and to the 
relationship between subject X object of knowledge. Then, we will make some 
considerations about the text, when we will present Cabral (1994),  who relates the text 
evaluation to the re-writing process suggesting the formative evaluation. As a 
complement for this process, we will mention Jesus (2000) that reproves the sole 
hygienic re-writing of the student's text and, finally, Góes (1993), with his text about the 
reflexive dimension of the writing act. 
Key words: Text, Writing, Re-Writing. 
 
 Vamos fazer um breve comentário quanto às três grandes vertentes teórico-
metodológicas que norteiam também a produção escrita. Essas pesquisas podem ser 
agrupadas em: empirista / positivista; cognitivista; sociointeracionista. 

VERTENTE EMPIRISTA / POSITIVISTA 
A empirista / positivista, com uma visão centrada no produto, considera o 

crescimento da qualidade do texto escrito através, principalmente, da aplicação de pré-
teste e pós-teste, enfatizando a idéia de estágios, de fases de aprendizagem.  

A linguagem é adquirida por intermédio da associação entre estímulos e 
respostas e é vista como um sistema que pode ser dividido em unidades menores, sem 
considerar como essas unidades interligadas são utilizadas em situações concretas de 
oralidade e de escrita. 

Não há nenhuma preocupação com o significado, usos e funções da linguagem e 
contexto de produção, entre outras preocupações atuais. E sim com a decodificação 
mecânica da linguagem oral e escrita. 

O modelo de redação é apresentado em três estágios lineares e subseqüentes: 
pré-escrita (planejamento), escrita e reescrita. 

Como primeira vertente teórico-metodológica, apresentou muitas limitações, 
mas contribuiu para que a produção escrita se tornasse um foco de pesquisa. 

VERTENTE COGNITIVISTA 



Já a pesquisa cognitivista ampliou o modelo de redação apresentado 
anteriormente, considerando assim o contexto da escrita, estímulo, pré-escrita, começo, 
elaboração textual, reformulação e edição e o caráter recursivo de uma produção. 

Segundo Garcez (1998), a etapa do planejamento passou a ser compreendida 
como fazendo parte de todo o processo da escrita: o início, as pausas, a releitura, a 
reescritura.  

Essa segunda vertente teórico-metodológica procura desvendar os mecanismos 
mentais do sujeito, as etapas da escrita, as relações entre as diversas variáveis que 
interferem no processo de produção de textos. 

Beaugrande, apud Garcez (1998, p.26),  
 

propõe, em oposição aos modelos de estágios seqüenciais, o modelo de interação 
paralela em que os componentes que ocorrem simultaneamente se influenciam 
mutuamente durante o processo de produção de textos (estabelecimento de objetivos, 
ideação, expressão e produção). 

 
Ainda em Garcez (1998, p.27), T. A . V. Dijk e W. Kintsch  
 

levaram o modelo cognitivista a um nível mais interativo, intensificando a noção de 
recursividade entre as estruturas globais (macroestruturas-semânticas e pragmáticas), 
as estruturas menores (microestruturas, cujos esquemas se encontram na memória do 
produtor) e as condições de produção.  
 

A autora (p.29) coloca que  
 
 (...) 
O que representa a grande evolução nesse âmbito de reflexões é a  constatação de 
recursividade, isto é, a compreensão de que a revisão ocorre em qualquer etapa do 
processo.  (...) Aceita-se também a idéia de que a revisão é um processo que pode 
ocorrer também antes de as palavras serem colocadas no papel, isto é, mentalmente. 
(p.30) 

 
Falando em revisão, autores como Applebee, Fitzgerald, Calkins, estre outros, 

apud Garcez (1998), começaram a defender a importância da atuação do professor nesse 
processo, como leitor, colaborador do texto do aluno, construindo conjuntamente 
conhecimentos e habilidades no espaço escolar. Posição essa defendida no nosso texto.  

Após o comentário que acabamos de fazer, acreditamos que não será demais  
citarmos Gravis, apud Garcez (1998, p.39), quando enumera algumas situações que o 
professor, no processo de escrita do aluno, deve evitar: 

 
a)    falar mais que o aluno; 
b) tentar direcionar o redator para o que interessa apenas ao professor; 
c) tentar interessá-lo por assunto moralmente aceito; 
d) ignorar o que há no papel; 
e) ignorar as razões originais do redator para a redação;  
f) tentar ensinar habilidades que estão longe demais do alcance do aluno; 
g) propor sua própria linguagem ao redator (frases, palavras, expressões, 
exemplos); 
h) perguntar coisas que já sabe e que o redator ainda não pode responder. 
 



Encerrando esse segundo pressuposto teórico, gostaríamos de frisar que a 
linguagem é vista de maneira imanente, isto é, ainda distante das interferências sócio-
históricas e interacionais. E é com essas novas concepções de linguagem, como também 
de língua, escrita, texto, variação, entre outros, que passamos do paradigma cognitivista 
para o socioconstrutivista e sociointeracional. 

VERTENTE SOCIOINTERACIONISTA 
Não podemos esquecer que o homem é um ser social que participa de vários 

grupos sociais e neles interage através de linguagem(ns), conforme cada contexto, 
interlocutor, objetivo, tempo  etc.  Assim, no momento da produção de texto, teremos o 
resultado de um processo de construção que refletirá seus conhecimentos prévios, suas 
trocas de experiências com colegas e professores, utilização de uma linguagem em 
função de seu interlocutor, uma língua que reflita seu uso social, uma escrita com estilo 
adequado à situação contextual, a preocupação com a construção do sentido do texto, a 
consciência com a escolha do gênero textual, conforme a variedade existente, enfim, 
suas relações sócio-histórico-culturais. 

Nessa discussão, achamos pertinente retomar questões relativas à díade “Sujeito 
X Objeto do Conhecimento” (representada por “S X O”), segundo as vertentes teórico-
metodológicas aqui revistas. 

SUJEITO X OBJETO DO CONHECIMENTO (S X O) 
POSIÇÃO EMPIRISTA 
A posição empirista, coerente com a tradição lockeana (John Locke) de que “o 

homem, ao nascer, é uma ‘tábula rasa’”, enfatiza o objeto de conhecimento como pólo 
dominante da relação S X O – o sujeito (nesse caso, assujeitado!) tem que se adaptar ao 
objeto, uma vez que este não é transformável. Na análise dessa perspectiva, alguns 
autores (Emilia Ferreiro, em referência à alfabetização, por exemplo) enfatizam que, 
nessa díade, não há objeto de conhecimento. Nesse caso, diz Ferreiro, a língua escrita 
deve ser considerada um “objeto de contemplação” porque só pode ser reproduzida, 
contemplada e nunca transformada, recriada. 

POSIÇÕES COGNITIVISTA E SÓCIO-TERACIONISTA 
Nas posições cognitivistas (aqui vamos destacar Piaget) e na sócio-interacionista 

(onde destacaremos Vygotsky), a relação S X O é dinâmica: supõe transformações 
recíprocas no sujeito e no objeto, no processo de construção de conhecimento. E tanto 
em Vygotsky como em Piaget, o construtivismo explica que o conhecimento é genético. 

Piaget explica a construção do conhecimento através da “adaptação”1, com seus 
mecanismos complementares de “assimilação” e “acomodação”. 

Ao deparar-se com situações “desequilibradoras”, em que os seus “esquemas 
cognitivos” são insuficientes para que ele possa adaptar-se ao meio, o homem – sujeito 
do conhecimento – ativamente, procura “assimilar/acomodar”. Pela “assimilação”, o 
sujeito introjeta o objeto de conhecimento; nessa operação, o referido objeto é 
transformado pelo sujeito, em função dos esquemas cognitivos que vão assimilá-lo. 
Depois da “assimilação” do objeto de conhecimento, acontece a “acomodação” – nesse 
caso, o objeto assimilado transforma o sujeito que, (re)constrói seus conhecimentos e 
seus esquemas cognitivos em patamares mais elevados, a partir dessa nova experiência 
equilibradora. A cada assimilação/acomodação – nem o sujeito nem o objeto serão os 
mesmos.  

Como podemos perceber, Piaget explica muito bem a dimensão individual de 
construção do conhecimento. 



Vygotsky – embora destaque que o processo de internalização (reconstrução 
interna do que acontece externamente) acontece em duas dimensões – interpessoal e 
intrapessoal – Vygotsky explica muito apropriadamenete a dimensão interpessoal da 
construção do conhecimento, com poucas referências ao que acontece individualmente 
com o sujeito do conhecimento (cf. Vygotsky, 1994). 

Segundo Vygotsky, o caminho do sujeito até o objeto e deste até o sujeito passa 
pela cultura ou pelos mediadores sócio-culturais, entre eles, o próprio homem. Outro 
destaque para Vygotsky é que, na referida díade “Sujeito X Objeto do conhecimento”, 
não devemos esquecer que o Sujeito é histórico (um sujeito datado) e o Objeto é cultural 
– e essa referência Piaget não fez.  

Concluído esse rápido apanhado dos três principais postulados teórico-
metodológicos, em função da produção de texto, passaremos a algumas considerações 
sobre texto e, seqüencialmente, à (re)escrita de texto.  

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE TEXTO 
O texto deve ser a unidade de ensino/aprendizagem determinada para 

desenvolver a capacidade de produção oral e escrita do aluno, pois não falamos nem 
escrevemos através de letras, sílabas, palavras ou frases. Isto não significa dizer que não 
se trabalhe, em sala de aula, com esses elementos, desde que se tenha um objetivo 
preciso para cada situação de uso.  

Uma produção oral ou escrita só é um texto se houver coerência, que é o modo 
como os elementos subjacentes ao texto propiciam a construção de sentido do mesmo. 
Ele  pode não ter coesão, a ortografia pode estar inadequada, a pontuação ausente ou 
inadequada, faltarem elementos de contextualização: todos esses aspectos o deixam 
mais completo, mas não o tornam um texto, como o faz a coerência textual.   

O texto como um complexo processo comunicativo, cognitivo e discursivo 
realiza-se por intermédio de situações  de aprendizagem onde seja considerada a língua 
em funcionamento e as condições de produção, tais como: para quê, para quem, onde e 
como se escreve e para quê, com quem, onde e como se fala.  

AVALIAÇÃO - (RE)ESCRITA DE TEXTO 
Relacionando a reescrita a um processo de avaliação, encontramos em Cabral 

(1994, p.113) que a avaliação deveria ser formativa, isto é, uma avaliação que não vise 
só o resultado e sim todo o processo ensino/aprendizagem, para o que propõe um 
percurso a ser seguido: inicia esse percurso com a explicitação/construção de critérios 
de escrita, antecedendo a produção/reformulação de textos, esta, seguida pela 
avaliação formativa: auto-avaliação e/ou socialização dos textos, co-avaliação, que 
por sua vez conduz o processo de escrita a sessões de estruturação complementar ao 
projecto de escrita e a propostas de melhoramento dos textos, que podem levar ao 
estabelecimento de novos critérios para uma nova produção ou ainda para a mesma 
produção e assim sucessivamente, conforme podemos ver na figura abaixo. 

A elaboração de critérios e o conhecimento desses pelos alunos é um fator 
indispensável para que se pense em uma avaliação de texto.  

O aluno precisa saber o que o professor espera dele em cada situação de 
aprendizagem e que tema vai construir no tipo de texto previamente determinado.  

Falando mais diretamente sobre o que se pretende observar, sugerimos como 
indicadores os  aspectos textuais: estrutural, coerência, coesão; aspectos da norma 
padrão: sintaxe frasal (concordância e regência), pontuação, interferência da oralidade 
na escrita e ortografia. 



Devemos evitar a reescrita de texto somente como “higienização do texto do 
aluno”, como caracterizou Jesus, 2000, p.101-1-2: 
 

(...) os textos são analisados apenas no nível da transgressão ao estabelecido pelas 
regras de ortografia, concordância e pontuação, sem se dar a devida importância às 
relações de sentido emergentes na interlocução. Como resultado, temos um texto, 
quando muito, “lingüisticamente correto”, mas prejudicado na sua potencialidade de 
realização.  

 
Segundo Cabral (1994, p.117-121), a exemplo de Dahlet (1994) e de outros 

autores, na produção de um texto ocorrem operações de: 
Planificação, que corresponde ao levantamento e organização de idéias prévias à 

elaboração do texto ou ainda, como cita a autora, a análise de textos que facilita a 
reflexão sobre as macroestruturas (idem ibidem). 

Textualização é a construção efetiva do texto. Como lembra a autora, essa 
construção é já o começo do processo de revisão, que, no caso, é sempre pontual (já que 
quem escreve não tem ainda a visão global do texto).   

Revisão: que compreende uma leitura crítica e um aperfeiçoamento do texto. A 
leitura crítica tem que ser insistentemente facilitada, em termos de tempo, e exigida 
pelos professores. O aluno deve fazer essa leitura pensando em seu real ou virtual 
interlocutor, o que levará à melhoria redacional do texto e melhor compreensão do 
mesmo. O aperfeiçoamento, como o nome sugere, corresponde à reescrita do texto com 
base no que foi detectado na leitura crítica e numa nova textualização. 

A autora ainda cita a auto-avaliação e co-avaliação. Auto-avaliação é uma 
retomada após a leitura crítica referenciada acima, para a qual é necessário criar 
“grelhas de avaliação”, ou seja, o estabelecimento de alguns critérios pontuais a serem 
observados, conforme cada situação a ser trabalhada na turma e, segundo a autora, 
preferencialmente, em conjunto com os alunos. A auto-avaliação requer um 
distanciamento do autor face ao próprio texto, o que pode ser feito logo após a produção 
ou após algum tempo.  

A co-avaliação,  como o prefixo da palavra sugere, é a análise do texto em 
conjunto com um colega ou através da escolha de um texto e análise por toda a turma. 
Normalmente a avaliação dessa maneira não é feita, pois leva tempo, causa conflitos e 
exige mais habilidade e preparo do professor na resolução desses conflitos e 
direcionamento objetivo em relação ao que se quer avaliar. “A pedagogia da interação 
formativa, de inspiração piagetiana, mostra que é exatamente a nacessidade de superar 
esses conflitos que provoca a aprendizagem e faz com que uma experiência escolar se 
torne fonte de aquisições” (Cabral, 1994, p.120).           

A autora sugere atividades de estruturação, após a auto-avaliação e co-avaliação, 
pois é normal que algumas dificuldades necessitem de tratamento posterior e específico 
para que os problemas sejam solucionados. Sendo grande o volume de dificuldades, o 
professor deve selecionar o que considerar mais urgente e aos poucos ir trabalhando 
todos os casos identificados e sempre revendo os critérios em função de cada texto.    

Góes, 1993, p.117, finalizando seu texto sobre a dimensão reflexiva do ato de 
escrever em textos de crianças de 8 a 13 anos, sugere,   

 
que uma direção produtiva para o estudo da constituição do escritor está na busca de 
compreensão sobre os diversos planos de dialogia implicados na produção escrita, os 
quais abrangem a relação da criança com vários outros: o outro para quem a criança 
diz – seus leitores; o outro de quem toma palavras para dizer – seus modelos; o outro 



sobre quem diz – suas personagens; o outro que é participante do processo de 
produção do texto (pares e professores que atuam como comentadores, co-autores ou 
co-revisores) etc. A essas instâncias de dialogia articula-se também a relação da 
criança consigo própria, como escritora e leitora de seu texto. 

 
Nesse processo de reescrita, o professor direciona as orientações, de maneira que 

leve o aluno a pensar e tomar decisão, evitando um trabalho sem reflexão que não 
contribuiria para uma escrita precisa, coerente e criativa.  
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RESUMO: Propomos uma análise do discurso didático expositivo escrito, em textos do 
ensino fundamental, focalizando dois aspectos principais. Em primeiro lugar, 
consideramos o funcionamento cognitivo desse tipo de discurso, com base nas 
perspectivas de Bruner (1998; 2001) e Bronckart (1999). Em segundo lugar, 
examinamos algumas de suas principais estruturas semânticas, a partir da abordagem 
da lingüística cognitiva (Langacker. 1987; 1991; 1999; 2000). Examinamos, ainda, os 
desdobramentos didáticos sugeridos por essa analise.  
PALAVRAS-CHAVE. Discurso expositivo – Discurso didático – Lingüística Cognitiva. 
 
ABSTRACT: This paper proposes an analysis of the expository written didactic 
discourse in primary school texts focus on two main aspects. Firstly, we consider the 
cognitive functioning of this kind of discourse, following Bruner (1998; 2001) and 
Bronckart (1999). Secondly, we consider some of its main semantic structures 
according to the cognitive linguistics framework (Langacker. 1987; 1991; 1999; 2000). 
Finally, some didactic consequences suggested by this analysis are examined  
KEYWORDS: Expository discourse – Expository discourse  - Cognitive Linguistics 

 
Introdução  
 
Uma das principais tarefas da escola é possibilitar que o aluno tenha acesso aos 

textos que circulam socialmente. Para isso, o ensino de língua portuguesa deve priorizar 
os usos públicos da linguagem1. Entre eles, talvez o mais familiar e mais diretamente 
relevante para os alunos seja o uso dos textos didáticos, especialmente dos textos 
expositivos das diversas disciplinas do cotidiano escolar: História, Geografia, Ciências e 
Matemática, além  dos textos de Língua Portuguesa. 

Nesse contexto, seria de se esperar que a área de Língua Portuguesa 
desempenhasse um papel fundamental, no sentido de trabalhar os aspectos lingüísticos 
característicos dos textos didáticos expositivos, facilitando seu acesso aos alunos. Não é 
o que acontece, pois a disciplina de Língua Portuguesa não se ocupa dessa questão, 
assim como não se ocupam as outras disciplinas: 

Um exemplo: nas aulas de Língua Portuguesa, não se ensina a trabalhar com textos expositivos 
como os das áreas de História, Geografia e Ciências Naturais e nessas aulas também não, pois 
se considera que trabalhar com textos é uma atividade específica da área de Língua Portuguesa. 
(PCNs de Língua Portuguesa, 1º e 2º ciclos, 2000, p. 30-31).  

As conseqüências dessa situação, aparentemente banal e aceita, são importantes, 
chegando a comprometer o próprio aprendizado: 

Em conseqüência, o aluno não se torna capaz de utilizar textos cuja finalidade seja 
compreender um conceito, apresentar uma informação nova, descrever um problema, comparar 
diferentes pontos de vista, argumentar a favor ou contra uma determinada hipótese ou teoria. É 
essa capacidade que permite o acesso à informação escrita com autonomia, é condição para o 
bom aprendizado, pois dela depende a possibilidade de aprender os diferentes conteúdos (Idem, 
ibid.).  



Com base nessa realidade, o presente trabalho propõe uma análise do discurso 
didático expositivo escrito, em textos2 do ensino fundamental, que leva em conta dois 
aspectos: em primeiro lugar, o funcionamento cognitivo desse tipo de discurso; em 
segundo lugar, suas estruturas semânticas, especialmente, as estruturas explicativas. 
Finalmente, sugeriremos alguns desdobramentos práticos dessa analise. 

 
O funcionamento cognitivo do discurso expositivo 
 
Caracterizaremos o funcionamento cognitivo do discurso expositivo a partir das 

análises de Bruner (1998; 2001) e Bronckart (1999).  
J. Bruner estabelece uma distinção entre dois modos de funcionamento 

cognitivo: 
Existem dois modos de funcionamento cognitivo, cada um fornecendo diferentes modos de 
ordenamento de experiência, de construção de realidade. Os dois (embora complementares) são 
irredutíveis um ao outro. ... cada uma das maneiras de conhecimento tem princípios operativos 
próprios e seus próprios critérios de boa formação. Eles diferem radicalmente em seus 
procedimentos para verificação (Bruner, 1998, p. 12).  

Bruner designa esses dois modos de funcionamento cognitivo como modo 
paradigmático e modo narrativo do pensamento. O  modo paradigmático, também 
denominado modo lógico-cientifico, corresponde, claramente, ao discurso expositivo. 
Algumas de suas principais característica são as seguintes (Idem, p. 12-16): 

- tenta atingir o ideal de um sistema formal e matemático de descrição e 
explicação; 

- trata de causas genéricas e de seu estabelecimento;  
- utiliza procedimentos para estabelecer provas formais e testar a veracidade 

empírica; 
- utiliza a categorização, a conceituação e as operações pelas quais as categorias 

são estabelecidas e relacionadas umas às outras para formar um sistema: 
- sua linguagem é regulada por necessidades de consistência e de não 

contradição; 
- é conduzido por hipóteses fundamentadas, ou seja, seu domínio é definido não 

apenas por elementos observáveis aos quais suas afirmações básicas se referem, mas 
também pelo conjunto de mundos possíveis que podem ser gerados logicamente e 
testados contra os elementos observáveis ; 

- busca transcender o particular, buscando cada vez mais a abstração, e no final 
renuncia, por princípio, a qualquer valor explicativo que diga respeito ao particular.  

Por essas características, percebe-se que o ideal do pensamento paradigmático é 
o discurso lógico-matemático, formalizado. Entretanto, no ensino fundamental, o grau 
de formalização é pequeno, embora o discurso expositivo seja predominante nos textos 
didáticos de História, Geografia e Ciências. 

Por sua vez, Bronckart (1999) distingue os mundos discursivos da “ordem do 
narrar” e da “ordem do expor”. O mundo da ordem do expor, é “interpretado sempre à 
luz dos critérios de validade do mundo ordinário” (Idem, p. 154). O discurso expositivo 
escrito corresponde ao que Bronckart denomina discurso teórico, caracterizado pelo 
fato de ser da ordem do expor e pela sua autonomia em relação ao ato de produção. Aos 
mundos discursivos correspondem arquétipos psicológicos, no sentido de operações 
psicológicas gerais e universais, independentes das características próprias de cada 
língua. 



Tanto Bruner quanto Bronckart distinguem nitidamente o discurso expositivo do 
discurso narrativo, associando-os a funcionamentos cognitivos diferentes, manifestados 
por mecanismos lingüísticos também diferentes. Uma conseqüência importante para o 
ensino-aprendizagem é que o trabalho com o discurso expositivo engaja não apenas 
questões de linguagem, mas um modo de pensamento, provavelmente menos familiar e 
espontâneo para os alunos do que o pensamento narrativo, pelo menos no contexto 
escolar. 

A seguir, examinaremos algumas das estruturas semânticas do discurso 
expositivo, com foco na estrutura explicativa. 

 
Estruturas semânticas do texto expositivo  
 
O discurso expositivo utiliza regularmente estruturas semânticas tais como a 

constatação, a definição, a explicação, a exemplificação e a comparação, manifestadas 
por construções gramaticais convencionais. A constatação, a definição e a explicação 
parecem centrais. Já a exemplificação e a comparação são menos freqüentes e regulares, 
mas são qualitativamente interessantes. Por outro lado, é evidente que essas estruturas 
não se situam todas no mesmo nível: uma explicação é explicação de alguma coisa; uma 
exemplificação refere-se, normalmente, a entidades ou processos previamente evocados, 
etc. 

Para o estudo das construções e das estruturas semânticas utilizamos o quadro 
teórico da Gramática Cognitiva, de Langacker (1987; 1991; 1999; 2000), que nos 
permite relacionar sistematicamente gramática e semântica. Sua afirmação central é que 
a gramática é, em si mesma, um fenômeno simbólico que consiste em padrões para 
simbolizar esquemas específicos da estrutura conceitual. Léxico, morfologia e sintaxe 
formam um continuum que pode ser descrito enquanto estruturas simbólicas (pares 
forma-sentido). Portanto, todos os construtos gramaticais válidos têm importância 
conceitual. Nessa perspectiva, a noção de conceitualização (que utilizamos como 
equivalente do inglês construal) é particularmente importante: ela corresponde à 
capacidade que todo falante tem de conceber e organizar uma mesma situação de 
diferentes maneiras. Comparemos os seguintes enunciados:  

(1) Os cometas eram os únicos corpos celestes pequenos que eram conhecidos desde antes da 
invenção do telescópio pois, quando se aproximam do Sol, eles se tornam visíveis.  
(2) Quando os cometas se aproximam do Sol, eles se tornam visíveis. Por esse motivo, eram os 
únicos corpos celestes pequenos que eram conhecidos desde antes da invenção do telescópio.  

Essas duas construções explicativas expressam uma mesma situação, um mesmo 
conteúdo; entretanto, suas conceitualizações diferem. Com efeito, a primeira apresenta a 
ordem [constatação  explicação causal]. Na segunda construção, temos a ordem 
[constatação  explicação consecutiva]. Evidentemente, essas conceitualizações 
implicam em saliências cognitivas diferentes para os interlocutores e, portanto, em 
representações  semânticas diferentes.  

A seguir, propomos uma análise da freqüência e distribuição da estrutura 
semântica explicativa no discurso didático expositivo escrito, no ensino fundamental. 
Os dados provêm de textos expositivos curtos (aproximadamente, 170 textos), extraídos 
de um livro de Ciências Naturais da 4ª série,  distribuídos em cinco temas: Astros; 
Sistema solar; Planeta Terra; Estações do ano; Corpo humano. Concentramo-nos na 
análise das construções explicativas marcadas gramatical ou lexicalmente: conectivos 
de valor explicativo (conjunções de coordenação explicativas, e conclusivas de valor 



consecutivo; conjunções de subordinação causais e consecutivas) e algumas expressões 
típicas (é causada).  

Nos dados, identificamos 105 ocorrências de construções explicativas, que 
distribuímos em dois grupos, correspondentes a duas conceitualizações diferentes (para 
simplificar a exposição, indicamos apenas os percentuais, arredondados):  

1º) As construções causais de tipo porque (e suas variantes: pois; como; por 
causa de; é causada), constituem 70,5% do total; 

2º) As construções consecutivas de tipo por isso (por esse motivo), constituem 
29,5% do total. 

O Quadro 1 permite visualizar a distribuição dessas estruturas por tema, em 
relação ao volume textual ocupado por cada um dos temas: 

 
Quadro 1 

Temas / Volume textual do tema  tipo porque tipo  
por isso 

Total por tema 

Astros (13%) 9,5% 4,8% 14,3% 
Sistema Solar (19%) 15,2% 5,7% 20,9% 
Planeta Terra (13%) 8,6% 3,8% 12,4% 
Estações do ano (6%) 4,8% 0,9% 5,7% 
Corpo Humano (48%) 32,4% 14,3% 46,7% 
Total por tipo de estrutura  70,5% 29,5% 100% 

 
Sem entrar na análise detalhada do Quadro 1, percebe-se que:  
a) a distribuição das estruturas explicativas é notavelmente regular em todos os 

temas, i.e., a soma dos dois tipos corresponde quase exatamente ao volume textual 
desses temas. Isso significa que as estruturas explicativas estão uniformemente 
distribuídas nos temas, e que todos os temas têm, proporcionalmente, o mesmo volume 
de explicações.  

b) a estrutura causal é a mais freqüente em todos os temas, mais do que o dobro 
da estrutura consecutiva, com uma concentração particular no Sistema solar e no Corpo 
humano. 

A distribuição e a freqüência das estruturas explicativas confirmam sua 
importância no discurso expositivo. Essa primeira aproximação deveria ser completada, 
considerando questões tais como: 

(i) quais conceitos são explicados e por quais tipos de estruturas ;  
(ii) qual o funcionamento dos diferentes conectivos, gramaticais e discursivos, 

utilizados; 
(iii) qual a organização interna das estruturas explicativas; 
 (iv) como se articulam as estruturas explicativas às outras estruturas semânticas 

mencionadas: constatação, definição, exemplificação e comparação.  
Nessa perspectiva, o discurso didático expositivo pode ser abordado como uma 

configuração de construções / conceitualizações em torno dos conceitos a serem 
adquiridos, estruturando-os gramatical, semântica e cognitivamente.  

 
Conclusão 
 
Apresentamos uma descrição preliminar das estruturas explicativas e sugerimos 

alguns desenvolvimentos para um trabalho de Língua Portuguesa que explorasse os 



aspectos gramaticais e semânticos dos textos didáticos das outras disciplinas. Esse 
trabalho se faz extremamente necessário, tanto no ensino fundamental quanto nos outros 
níveis de ensino, e deveria merecer, pela sua relevância, uma atenção especial nas 
práticas pedagógicas e na formação de professores.  

Se considerarmos a linguagem como instrumento de aprendizado, i.e., a língua 
portuguesa e os textos como mediações indispensáveis para a elaboração das 
representações conceituais nas diferentes áreas de conhecimento, percebemos que as 
questões que tratamos interessam diretamente o ensino de Língua Portuguesa, assim 
como o de outras áreas, especialmente, Ciências, História e Geografia, e que elas devem 
ser aprofundadas. 
 
 
NOTAS 
1 Os usos públicos da linguagem “implicam interlocutores desconhecidos que nem sempre  
compartilham sistemas de referência, em que as interações normalmente ocorrem à distância (no 
tempo e no espaço), e em que há o privilégio da modalidade escrita da linguagem” (PCNs de 
Língua Portuguesa, 3º e 4º ciclos, p. 24) 
 
2 Seguindo Bronckart (1999), utilizaremos o termo texto para referir a “toda unidade de 
produção verbal empírica que veicula uma mensagem lingüisticamente organizada” (Idem, p. 
138), e o termo discurso para “formas lingüísticas que são identificáveis nos textos e que 
traduzem a criação de  mundos discursivos específicos” (Idem, p. 149). 
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Resumo: Considerando o atual quadro de reorientação oficial do ensino de língua 
materna, este trabalho tem por objetivos: a) verificar em que medida o ENEM, enquanto 
instrumento de avaliação do ensino médio, está contemplando as contribuições teórico-
metodológicas mais recentes sobre ensino de produção de texto; b) discutir as implicações 
do modelo de avaliação esboçado no instrumento para o ensino de produção de texto nesse 
nível de ensino. A discussão, orientada pelas contribuições das teorias de gênero e de 
ensino centrado no gênero, atém-se às instruções presentes nas  questões discursivas das 
cinco versões deste exame oficial de Língua Portuguesa.    
Palavras-chave: Gênero textual- produção de texto - ensino  
 
Abstract:Taking into account the updating circunstances of the mother tongue teaching 
officiaL reorientation, this paper aims at: a) verifying to what extent the ENEM, as a high 
school evaluation mechanism, is considering the most updating methodological – 
contributions abou text production teaching; b) Dicussing the evaluation pattern 
implications drafted in the instrument for the text production teaching at such a teaching 
level. The dicussion, guided by the genre theories contributions as well as by the teaching, 
related to the instructions present in the five version discursive questions of this Portuguese  
language  national exam. 
Key-words: Textual genre, text production - teaching   

 
 

0. Introdução 
 

O avanço das teorias sobre gêneros textuais tem favorecido a reflexão em torno da 
redação escolar, como um gênero do domínio  escolar, dado que fora dele não tem quase 
aplicação.  No âmbito das diretrizes oficiais sobre ensino de língua materna, mais 
especificamente nos PCN , tem se desenvolvido  a reflexão sobre a necessidade de se criar 
no espaço escolar situações de prática de escrita que se aproximem das situações autênticas 
de comunicação.   

Nesse quadro oficial de reorientação do ensino de produção de textos, este trabalho 
tem por objetivos: a) verificar em que medida  o ENEM, enquanto instrumento de avaliação 
do ensino médio  está contemplando  as contribuições mais recentes das teorias lingüísticas  
sobre ensino de produção de textos; c) discutir  suas implicações para o modelo de ensino 
de produção de texto no ensino médio.  

 A discussão está orientada pelas contribuições das teorias de gêneros textuais, e 
atém-se às questões discursivas de Língua Portuguesa  das quatro versões  já aplicadas 
(1998, 1999, 2000, 2001 e 2002) desse  instrumento oficial de avaliação. Nesse sentido, o 
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texto está organizado em duas partes. Na primeira, são enfocadas algumas contribuições da 
Lingüística de Texto sobre tipologia textual e da Didática de Língua sobre ensino centrado 
no gênero; na segunda, são analisadas, à luz dessas contribuições, as instruções presentes 
nas questões, e discutidas suas implicações para o modelo de ensino de produção de texto 
esboçado na prova de Língua Portuguesa do  ENEM.      
 

1. Pressupostos teóricos  
 
1.1. As contribuições das teorias lingüísticas sobre tipos/gêneros textuais  
 

As pesquisas no domínio da lingüística, nas últimas décadas do século XX e no 
início deste século, têm se dedicado ao estudo  da tipologia textual, sob o argumento de que 
uma das diferenças básicas entre as línguas reside nas formas de textualização, e, em 
particular, na forma como os gêneros textuais atuam na sociedade ao representarem a 
cultura em formas textuais (Marcuschi, 2000). Em decorrência desse interesse, as noções de  
texto e discurso, têm  sido concebidas  e classificadas de forma variada, por estarem 
fundamentadas em critérios também variados. Enquanto as teorias de base cognitiva 
classificam os textos considerando  esquemas globais que subjazem à sua organização (Van 
Dijk,1992; Adam, 1993), as teorias de base funcional tomam com critério de classificação  
a intenção do produtor do texto (Vanoye, 1979). Já as teorias de base enunciativa, de 
inspiração bakhtiniana (Bronckart, 1999), classificam os textos considerando a relação 
entre as condições de enunciação e a organização discursiva. 

Essa variação de critérios leva à sobreposição, e às vezes, à diferenciação entre os  
conceitos de tipo/gênero textuais, de(o) discurso. De modo geral, denominam-se gêneros 
textuais os textos particulares, que apresentam organização textual, funções sociais, 
produtor e destinatário definidos; e gêneros discursivos, aqueles que se caracterizam 
segundo critérios como fator de economia cognitiva, rotina, atividade social, finalidade 
reconhecida, interlocutores legítimos, lugar e tempo legítimos, suporte material e 
organização textual (Maingueneau, 2001).  Ainda, de acordo com esse autor, os gêneros 
discursivos são tidos como dispositivos de comunicação cuja  realização só se dá sob certas 
condições sócio-históricas, não se encontrando à disposição do produtor (locutor) para que 
este adeque seu enunciado a uma forma. Entendendo que esse modo de concepção subjaz à 
concepção de gêneros textuais, uma vez que os estudiosos que adotam esta última  
denominação têm como objeto de  análise os textos empíricos, de uso social, portanto, 
também sócio-historicamente situados, temos preferido, seguindo Marcuschi (2002),  a  
denominação de gêneros textuais, para referir os textos presentes nas práticas sociais  
cotidianas, com características sócio-comunicativas definidas por conteúdos, propriedades 
funcionais, estilo e composição típica (receita, carta eletrônica, conferência, etc); e de  tipo 
ou seqüência textual, para designar estruturas relativamente autônomas, dotadas de 
organização lingüística típica (aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações 
lógicas), que abrangem as categorias clássicas  da  narração,  descrição,  argumentação, 
formas típicas de organização das informações nos mais variados gêneros, que podem 
ocorrer, não raramente, de modo combinado. 

De acordo com essa reflexão, qualquer texto empírico emerge de uma base de 
orientação construída pelo seu produtor, em função das representações que  este tem  acerca  
dos parâmetros da situação comunicativa (o lugar e o momento da produção, a instituição 
social onde se dá a interação, o destinatário e  o objetivo da interação), do  conteúdo 
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temático  ( o conjunto de conhecimentos dos mundos físico e social estocados na memória 
do produtor) e do gênero de texto ( forma textual empírica) em foco. A construção dessa 
base de orientação pelo produtor está estritamente relacionada com os parâmetros de 
organização textual convencionados para cada gênero, e que, muito provavelmente, serão 
reconhecidos pela sua audiência potencial.  

 
 

1.2. As contribuições sobre ensino centrado nos  gêneros textuais 

 
A concepção de que os gêneros textuais representam a sedimentação de práticas 

sociais tem levado os estudiosos da Didática de Língua a questionarem as práticas escolares 
tradicionais de ensino da escrita.  Schneuwly e Dolz (1997), por exemplo,  afirmam que, 
embora a escola tenha sempre se preocupado  com os gêneros textuais, com vistas à 
aprendizagem da escrita de textos,  tem-se restringido a uma  abordagem centrada na 
objetivação e conseqüente fossilização dos gêneros, pois a desconsideração dos seus 
aspectos sócio-comunicativos transforma-os  em puras formas lingüísticas  de expressão do 
pensamento. Essa concepção  tem orientado a construção da progressão do ensino da escrita  
enfocando apenas tipos/ seqüências textuais estereotipadas, das quais a   mais conhecida é a 
descrição/narração/dissertação, que  tem contribuído para que o ato de produzir texto seja 
visto  por  professores e alunos  como uma tarefa de preenchimento de fórmulas fixas.  

Outra reflexão nos vem de Long (1990), ao lembrar que, embora  as concepções 
mais recentes sobre gênero textual enfatizem a importância da audiência para quem produz 
o texto, há necessidade de uma reorientação metodológica do  uso desse conceito  no 
contexto de ensino: o habitual  conselho dado ao aluno redator de que não deve esquecer  a 
sua audiência  tem sido supérfluo, porque este tem consciência  de que  sua real audiência 
se restringe ao professor, que lhe atribui a nota para o texto  escrito e, em ultimo plano, para 
o seu desempenho como um todo. Ou seja, a função sócio-comunicativa do gênero é 
suplantada pela função de aprendizagem que caracteriza o ambiente escolar.  

Na tentativa de atenuar o artificialismo do contexto de ensino que repercute na 
qualidade da produção escrita, Schneuwly e Dolz (op.cit.) defendem  a presença dos 
gêneros textuais na escola enquanto sedimentação de práticas sociais, como um meio de 
favorecer o desenvolvimento da competência textual e discursiva  do alunado, uma vez que 
por meio desse instrumento  pode-se  estabelecer, no âmbito do ensino  da produção de 
texto, a articulação entre as práticas sociais e os objetos escolares de aprendizagem. 

A principal implicação  didática dessa posição  é a de que não se deve enfocar o 
ensino da produção (nem da leitura) de texto como um procedimento único e global, válido 
para qualquer texto, mas como um conjunto de aprendizagens específicas: os estudos 
aplicados mostram que muitas das dificuldades dos alunos são específicas de um 
determinado gênero textual.  Mostram também que uma  condição necessária para que a 
aquisição e domínio de um gênero textual ocorra é a análise e interpretação de um conjunto 
específico de amostras do gênero em questão, para, em seguida, produzi-lo, pois o  
conhecimento procedimental (o como fazer) é inseparável do conhecimento  social  de 
quem escreve ( Bhatia, 1999). 

 Desse modo de conceber a aquisição e domínio de um gênero decorre a necessidade 
de se proceder à simulação de práticas socialmente situadas de escrita no contexto de 
ensino, nas quais  se torna relevante  observar os modos como o texto  escrito e o produtor  



 4

estão implicados nos diversos domínios  discursivos (jornalístico, acadêmico, científico, 
jurídico, etc), no interior dos quais circulam os gêneros que lhes são peculiares. Como se 
vê, essa reorientação metodológica revê a tipologia de base clássica da narração, descrição, 
dissertação, geralmente apresentada como referência central para o ensino da escrita, 
ampliando o foco de interesse dos gêneros de texto que devem ser objeto de produção na 
escola*.  

No âmbito da intervenção oficial sobre o ensino de língua, via o documento  PCN ( 
diretrizes para o ensino de língua ) e via o programa  PNLD (avaliação do livro didático ) -, 
a  renovação teórico-metodológica do ensino da escrita  tem sido  sinalizada de diversos 
modos. Um deles  está na preocupação com os elementos constitutivos da base de 
orientação para que o produtor aprendiz  construa   representações relativas ao conteúdo 
temático, à situação comunicativa  e ao gênero textual a ela correspondente,  em passagens 
do tipo: 

(1) “Ao produzir um texto, o autor precisa coordenar uma série de aspectos: o que dizer, a quem 
dizer,  como dizer”.(PCN,  p.74 – 3º e 4º ciclos) 

 
A preocupação com tais elementos  transformou-se também em um dos critérios 

para análise das propostas da atividade de produção de texto no livro didático de Língua 
Portuguesa, conforme atesta a seguinte passagem, presente no Guia de Livro Didático –5ªa 
a 8ª séries, edição de 1999 : 

(2) “ As atividades de produção de texto devem contemplar o uso social da escrita, levando em 
conta o processo de produção; /.../ devem estar  vinculadas a situações efetivas de interlocução; /.../ 
não devem restringir-se à exploração temática, e sim envolver o trabalho com as características dos 
gêneros ( p.32) . 
 
No item a seguir  verificaremos de que forma tem se registrado  a influência das 

contribuições teórico-metodológicas aqui assinaladas sobre o ensino da escrita  no 
instrumento de avaliação proposto pelo ENEM.     
 
 
2. A orientação para produção de texto nas questões do ENEM e sua relação com a 

abordagem de ensino centrada no gênero  
 
 

A observação das instruções para produção de texto nas cinco  versões do ENEM, à 
luz das reflexões teórico-metodológicas  aqui apresentadas, permite-nos afirmar que a 
concepção de gênero subjacente à orientação adotada  neste instrumento de  avaliação   
ainda  é a que orienta o ensino  do gênero  Redação Escolar. Ou seja, a noção de gênero 
remete às características estruturais de uma seqüência textual, aqui representada pela  
dissertação.  

Tais instruções ilustram o que Schneuwly e Dolz denominam de abordagem 
centrada na objetivação do gênero, dada  a preocupação exclusiva  com a relação entre a 
forma lingüística e a realidade focalizada, conforme pode ser observado em cada uma das 
edições, transcritas a seguir: 

 
   (1) REDAÇÃO  
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   Redija  um texto dissertativo sobre o tema Viver e Aprender, no qual você exponha suas idéias 
de forma clara, coerente e em conformidade com a norma culta da língua, sem se remeter a 
nenhuma expressão do texto motivador “O Que É O Que É?” 

   Dê um título à sua redação, que deverá ser apresentada a tinta e desenvolvida na folha 
anexaCartão-Resposta.  ( ENEM – 1998) 
 
 
     (2) REDAÇÃO 
    Com base na leitura dos quadrinhos e depoimentos, redija um texto em prosa, do tipo 
dissertativo-argumentativo, sobre o tema: Cidadania e participação social.  

     Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os conhecimentos adquiridos ao longo de sua 
formação. Depois de selecionar, organizar e relacionar os argumentos, fatos e opiniões 
apresentados em defesa de seu ponto de vista, elabore uma proposta de ação social. 

    A redação deverá ser apresentada a tinta na cor azul ou preta e desenvolvida na folha grampeada 
ao Cartão-Resposta.  (ENEM –1999) 

 
      (3) REDAÇÃO 
       Com base na leitura da charge, do artigo da Constituição, do depoimento de  A . J . e do trecho 
do livro O cidadão de papel, redija um texto em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, sobre o 
tema:  Direitos da criança e do adolescente: como enfrentar esse desafio nacional?  ( ENEM – 
2000) 
      (4) REDAÇÃO 

     Com base na leitura dos quadrinhos e dos textos, redija um texto dissertativo-argumentativo 
sobre o tema: Desenvolvimento e preservação ambiental: como conciliar os interesses em 
conflito?  

     Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os conhecimentos adquiridos e as reflexões 
feitas ao longo de sua formação. Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e opiniões para 
defender o seu ponto de vista, elaborando propostas para a solução do problema discutido em seu 
texto. Suas propostas devem demonstrar respeito aos direitos humanos. (ENEM – 2001) 

 
     (5) REDAÇÃO 

  Considerando a foto e os textos apresentados, redija um texto dissertativo-argumentativo 
sobre o tema O direito de votar: como fazer dessa conquista um meio para promover as 
transformações sociais de que o Brasil necessita? 

      Ao desenvolver o tema, procure utilizar os conhecimentos adquiridos e as reflexões feitas ao 
longo de sua formação. Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e opiniões, e elabore 
propostas para defender seu ponto de vista. 

                                                                                              ( ENEM –20002) 
 
 
  Conforme se vê em todas as instruções, o tipo/seqüência textual dissertação/ 

argumentação está sendo concebido como gênero, e não como  elemento constitutivo dos 
gêneros  textuais (formas textuais realizadas em outras instâncias sociais). Apenas a 
instrução  2,  que  solicita do aluno redator uma proposta de ação social, registra  a 
simulação de uma prática social de escrita  no contexto escolar,  sinalizando  a preocupação 
com a instrumentação do aluno  para o convívio com uma  situação comunicativa. 

Observa-se, na instrução 1,  uma simplificação do conceito de dissertação quando se 
solicita ao aluno-redator  que exponha  suas idéias de forma clara e coerente, atividade que 
remete a um outro tipo de seqüência textual  que não é da natureza do texto dissertativo – a 
seqüência expositiva. Instruções como essas  levam o redator a se afastar do objetivo 
principal, que é o de construir sua opinião com ou contra os discursos já produzidos. 
Entendemos com Delforce (1992) que a dissertação se constrói com duas operações 
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principais: construir uma problemática e construir uma opinião. Desse modo, as seqüências 
“pergunta-resposta” funcionam como elementos centrais que sinalizam a abertura e o 
fechamento do texto. No entanto, o importante não é  a opinião-resposta que se enuncia ou a 
justificação – argumentação que se propõe, mas o fato de construir uma opinião no 
desenrolar do exame fechado de uma questão. Tal opinião se constrói examinando-se, antes, 
todas as opiniões-resposta que a pergunta possibilita, avaliando-se sua pertinência e 
validade. Esse caráter problematizador que deve marcar a dissertação, ou mais 
modernamente, o texto de opinião,  está presente  nas instruções 3, 4 e 5.    
 Outro avanço  registrado neste instrumento tem sido o fornecimento ao aluno 
redator de elementos informacionais que lhe favoreçam a construção da representação  do 
conteúdo temático, procedimento que foi aperfeiçoado a partir da segunda edição,  com a 
inserção de excertos exemplares de vários gêneros textuais como objeto de leitura (na 
primeira edição, o texto motivador restringiu-se à letra de uma música). Nesse sentido, a 
presença da coletânea  parece contemplar duas das competências sócio-cognitivas presentes 
na planilha de competências e habilidades estipuladas  nas diretrizes oficiais para a 
formação do aluno de nível médio: a competência III - selecionar, organizar, relacionar 
interpretar dados e informações representados de diferentes formas, para tomar decisões e 
enfrentar situações-problema; e a competência V- relacionar informações, representadas 
em diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir 
argumentação consistente.  
  
 
3.  Considerações finais 

 
A análise das instruções das questões discursivas do ENEM mostra  a preocupação 

desse instrumento em favorecer as condições para  a produção de texto, ao providenciar  
excertos sobre o conteúdo temático. No entanto, a solicitação de que esse conteúdo 
temático deve ser organizado em um texto dissertativo ou dissertativo–argumentativo  está 
ainda a serviço de  uma situação de prática da escrita que  se restringe ao domínio escolar, 
e que por isso se destina apenas a ser objeto  de avaliação do domínio lingüístico do 
alunado.  

Entendemos que a contribuição do ENEM para a sinalização de um novo modelo de 
ensino de produção de texto, conforme as orientações teórico-metodológicas e as 
diretrizes oficiais  aqui assinaladas,  deverá contemplar, de forma mais incisiva, a 
simulação de situações de   práticas socialmente situadas   da escrita, em que  os textos 
solicitados ao alunado sejam  reconhecidos como exemplares de uma ação simulada da 
experiência  do aluno com os  gêneros que circulam no espaço extra-escolar. Em tais 
simulações, como na vida além do espaço da sala de aula,  o domínio lingüístico está 
vinculado ao domínio de uma situação comunicativa.   

 
   
  
Nota: 
* Duas referências, no campo da divulgação, são os  trabalhos de Kaufman e Rodríguez (1995) e Lhuís Curto 
e outros (2000). No primeiro trabalho, as autoras, usando como critérios de classificação a  função 
(informativa, expressiva e apelativa)  e a trama (seqüências narrativas, descritivas, argumentativas, 
conversacionais)  dos textos, propõem uma tipologia de textos escritos considerados de uso freqüente na 
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sociedade, devendo  por essa razão ser objeto de estudo na escola. O estudo de Lluís Curto e colaboradores 
também propõe alternativas para o trabalho escolar com textos de uso social.     
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RESUMO: Objetivamos neste trabalho discutir o conceito de  linguagem formulado pelo 
círculo de    Bakhtin, como referencial teórico que  possibilitaria ao ensino da língua 
materna, através de atividades realizadas no cotidiano da sala de aula, assumir um 
compromisso com a formação do cidadão crítico e reflexivo,  ultrapassando o professor, 
no exercício de  sua prática docente, a noção do que “o texto é”, para uma outra que 
compreende o que “o texto diz e significa”. 
PALAVRAS-CHAVE: dialogia, vozes sociais, ensino de língua     materna. 
 
ABSTRACT: This paper discusses the contribution of Bakhtin’s circle to language 
teaching and  learning, as an approachal which comprehends language as a meaningful  
process, carrying social values, that allows teachers, in their daily activities in 
classroom, contribute to the formation of a critical citizen .  
KEY-WORDS: dialogism, social voices, language teaching 

 
 

Ao se discutir questões de ensino e aprendizagem, cada vez mais é ressaltada a 
responsabilidade da escola em sua contribuição para a construção da cidadania,  implicando  
em introduzir o aluno no contexto de um debate que discuta valores e reflita sobre as 
manifestações de sua própria subjetividade e da construção de seus processos identitários. 
Esta temática é recorrente nas teorias pedagógicas, nos dizeres dos professores, nas 
introduções das propostas curriculares dos cursos de formação de professores (Kramer 
1994; Geraldi 1998; Pimenta 1999,Oliveira 2001.b), e, remete para a discussão da 
formação do profissional de Letras e de quais saberes estes cursos disponibiizam ao futuro 
profissional, de forma a permiti-lo desempenhar tais tarefas, no cotidiano de sua sala de 
aula. 
Sem dúvidas que deslocamentos, de ordens diversas, se fazem necessários, na formação 
destes profissionais, no sentido de possibilitar ao ensino de língua materna, a formação de 
leitores e produtores de textos posicionados socialmente, pelos e nos seus enunciados, 
tomando consciência de seu discurso em um processo que Fairclough denomina de 
“conscientização crítica da linguagem”.  
De ordem teórica, o ponto de partida seria pensar a linguagem na  perspectiva de uma 
prática social, na qual, o discurso,  moldado pelas relações de poder e ideologias, 
apresenta-se como processos de significação, manifestação de pontos de vista, de 
subjetividades, provocando efeitos nas construções identitárias, nos sistemas de 
conhecimentos, crenças, os quais, nem sempre estão aparentes na estrutura organizacional 
do discurso (Fairclough, 1992), introduzindo-se a idéia da constitutividade do sujeito pela e 
na linguagem. 
De ordem metodológica, a ampliação  caminha na perspectiva de uma visão de realidade 
como descontínua, não linear, considerando o acontecimento, o evento, em sua 
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singularidade e cotidianidade, como objeto de estudo, cabendo ao analista, compreendê-lo 
e interpretá-lo (Laville e Dionne, 1999; Schnittman, 1996).   
Pensando assim, é que nos remetemos aos ensinamentos do “círculo de Bakhtin”, por 
serem aqueles estudiosos que concebem o estudo dos signos verbais inserido no universo 
dos bens simbólicos, no “mundo da cultura”, e, por fazerem parte  de uma realidade, a qual 
constituem e que lhes constitui, apresentam-se “ensopados de valores” (Faraco,1996).  
Em uma alusão aos movimentos do universo, Bakhtin(1991) nos diz que, na vida social,  as 
forças centrífugas propagam a diversidade, a heterogeneidade das línguas, as quais se 
opõem às forças centrípetas, aquelas que tendem a instaurar uma forma de linguagem 
padronizada, enquadrando os enunciados concretos e seus processos de  significações. Faz-
nos ainda compreender a natureza dialógica do discurso, sua orientação para o outro - real 
ou virtual-,  eco  de outros discursos, com os quais mantém relações dialógicas, deles 
tomando formas, significações, por meio de processos de assimilação, reestruturação,  em 
graus diversos (Bakhtin 1991, 1992). Uma concepção de linguagem, portanto, para além 
das relações que se estabelecem nos limites da língua, condensando a idéia básica de que 
todo fato de significação é resultado de um trabalho social, realizado por sujeitos ativos no 
processo de interação/troca/comunicação verbal, fazendo emergir signos portadores de 
valores sociais, definidos a partir do horizonte social de sua época e pelas formas das 
relações sociais nas quais se constroem.  
A perspectiva de abordagem da linguagem, formulada pelo círculo de Bakhtin, resgata uma 
concepção de sujeito, que se constitui face ao outro, mas não se dilui no outro, negando o 
estudo do sujeito  “... a título de coisa porque, como sujeito, não pode, permanecendo 
sujeito, ficar mudo: conseqüentemente o conhecimento que se tem dele só pode ser 
dialógico...” (Bakhtin, 1992:  403). Um sujeito que não se apresenta nem como reflexo nem 
como assujeitado e muito menos como origem absoluta da expressão, e sim, como o lugar 
de encontro dialógico do exterior e do interior, das relações inter e intrasubjetivas ( 
Voloshinov, 1979). Afirmam-se pois pontos para uma teoria da subjetividade, dependente 
do horizonte social, construída em relações intersubjetivas,  embora nelas não se dissolva, 
uma teoria do sujeito no qual os mundos da razão e do inconsciente não se excluem, se 
atravessam.   
Este deslocamento teórico acompanha-se de um outro, de ordem metodológica. Passa-se da 
oração, unidade de análise da ordem da língua, do sistema, do idêntico, para o enunciado, 
que é da ordem do acontecimento, do singular, do irreproduzível (Bakhtin, 1992). De 
natureza tão diferentes, embora ao mesmo tempo interligadas,  estas duas unidades 
implicam, portanto,  em escolhas metodológicas também diferenciadas.  
A análise para o pólo da oração, orienta-se na busca daquilo que na língua é sistemático, 
organizado em estruturas e níveis, considera os elementos reproduzíveis, opera com 
categorias pré-definidas, e tem subsidiado sistematicamente o ensino da língua materna. O 
pólo do enunciado assenta-se em outras bases. Ultrapassa  os elementos reproduzíveis da 
língua. Comporta o já-dito, as antecipações, as relações dialógicas inter e intra-enunciados, 
e, que ocorrem nas fronteiras de pelo menos dois sujeitos, duas consciências.  
O estudo da linguagem,  a partir da unidade “enunciado”, introduz uma noção de texto, 
como evento único, como acontecimento,  uma resposta aos outros textos, que versam 
sobre o mesmo objeto do discurso, e, com os quais se relaciona, ao mesmo tempo, que está 
sempre a “espera” de uma resposta, orientando-se sempre para o outro. Cada texto 
pressupõe um sistema convencional, isto é uma língua, comporta elementos técnicos, como 
por exemplo, a ortografia, mas,  exatamente, por ser único, irreproduzível, lugar dos 
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sentidos, sua reprodução por um sujeito é sempre um acontecimento novo,  um novo elo na 
cadeia histórica da comunicação verbal, do grande e inacabado diálogo. (Bakhtin, 1991, 
1992)  
Ao tomar-se o enunciado como unidade da comunicação verbal, a abordagem 
metodológica desloca-se de um olhar e de um debruçar-se sobre o texto, que se restinge a 
processos de identificação, reconhecimento, classificação dos elementos da ordem da 
língua, para um outro,  que remete para operações de  compreensão e interpretação. 
Compreender significa orientar-se para  a consciência do outro e de seu universo, 
interpretar a consciência alheia, em todos os seus matizes, para além de uma percepção 
psico-física do signo, do reconhecimento do significado em língua, alcançando a 
compreensão dialógica e ativa, que implica em ações entre interlocutores, atravessada que é 
por juízos de valor.   
Com este conjunto de pressupostos, os teóricos do círculo de Bakhtin  vão propor o estudo 
da linguagem humana, enquanto uma atividade cognitiva, orientada para a ação 
comunicativa, através de sua manifestação nas diversas línguas, não mais concebida apenas 
como forma. E,  ao tomar como  foco de seus estudos o universo dos signos verbais, a 
orientação para o outro e o diálogo entre consciências estabelecem, como elementos 
indispensáveis aos estudos da linguagem, de um lado, as relações entre enunciado e 
realidade, de outro aquelas entre o enunciado, seu produtor e seus interlocutores.  
             Operar teoricamente,  metodologicamente e didaticamente, com estes dois tipos de 
relações, implica em assumir outras categorias de análise, incorporando ao ensino e 
aprendizagem da língua materna, questões relacionadas ao sujeito do discurso, passando 
portanto pelas noções de valor, das vozes sociais e suas relações dialógicas. Ou seja, no 
dizer de Bakhtin (1992), estudar e compreender os aspectos e formas de relação dialógica 
entre enunciados, formatados em diversos gêneros discursivos, plenos de  orientações 
apreciativas, juízos de valor, em síntese, elementos que, embora alheios ao sistema 
lingüístico,  remetem para o próprio funcionamento do enunciado,  no qual se fazem 
ressoar vozes, algumas vezes longínquas e até imperceptíveis, entre as quais distribuem-se 
os sentidos. Vozes compreendidas como manifestação de consciências que dialogam, 
debatem, concordam, discordam, silenciam a voz do outro ou a si próprio, expressando 
valores, plurais ou não,  personificação de diferentes sujeitos, de diferentes visões de 
mundo. Vozes que estabelecem relações dialógicas, relações de ordem extralingüísticas, 
que, não podem ser separadas do campo do discurso, ou seja, da língua enquanto fenômeno 
integral concreto, mas que são irredutíveis às relações lógicas ou àquelas de natureza 
semântico-pragmáticas. Relações possíveis  entre enunciados  integrais e entre  qualquer 
parte do enunciado, inclusive aquele constituído por  uma palavra isolada, desde que nele 
ouçamos   a voz do outro( Bakhtin, 1981). Relações, portanto, que  pressupõem sujeitos, 
ainda que seja difícil reconhecê-los, face à sua não concretude imediata, e que vão desde 
aquelas mais simples, como a  polêmica, a paródia, até aquelas que  vão permitir e 
possibilitar ultrapassar, ao ensino da língua, o nível da organização do texto, penetrando no 
campo das significações, dos valores, da subjetividade, enfim, da linguagem concebida 
como uma prática discursiva.  São as relações dialógicas mais complexas, aquelas nas quais 
a estratificação de um sentido se sobrepõe a outro, podendo dominá-lo, ou com ele 
concordar, que constituem o espaço privilegiado de existência e observação das vozes 
sociais (Bakhtin, 1981, 1990).  
Estas colocações sobre as vozes e as relações dialógicas levam-nos a entender que o 
enunciado pressupõe sempre sujeitos do dizer, cujas vozes expressam valores e estão 
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sempre em algum tipo de relações dialógicas.  Por outro lado, é, por ser singular, que o 
enunciado pode refletir a individualidade de quem fala ou escreve, estando sempre a espera 
de  uma resposta e não de uma duplicação de seu pensamento no pensamento do outro.  
Após estas considerações, tentaremos  exemplificar como podem ser analisados textos 
produzidos por alunos, do segundo grau, aos quais foi solicitado  escrever sobre um tema 
polêmico, “a pena de morte”.  
Os textos 1 e 2 apresentam posições de sujeitos  “contra” a pena de morte, enquanto que no 
texto 3, o posicionamento é “ a favor”. Um olhar, ainda que rápido sobre os três textos, faz 
perceber diferenças entre as relações dialógicas que se travam,  isto é, os textos dialogam  
com as vozes alheias que circulam no conjunto da sociedade,  com  “ já-ditos” pertencentes 
a diferentes domínios, assumindo suas posições de sujeito, flutuantes, comprometendo-se 
com   valores, de cada um desses domínios.  
O texto 1, por exemplo,  nega os discursos que defendem a pena de morte, cuja orientação 
valorativa  ancora-se predominantemente em  julgamento emocionais. Trata o tema de uma 
forma generalizada, e a  posições de sujeito predominante remete para “já-ditos” de um 
discurso  critico das instituições sociais, no caso específico, a justiça e os presídios, 
afirmando que  “... a justiça não é perfeita, e muito menos os presídios...”. Em seguida, 
esta posição de sujeito flutua e o enunciado é permeado por vozes provenientes do domínio 
do discurso religioso, quando considera que “...um homem não tem direito de tirar a vida 
de ninguém...”. Enunciado que faz ressoar outros já formulados, cuja interpretação é 
possível pela sua já incorporação  à memória discursiva social.  
No texto dois, à semelhança do anterior, o sujeito do dizer  posiciona-se contra aqueles que 
por razões emocionais são favoráveis à adoção da pena de morte, tomando como exemplo a 
morte recente (na época) da atriz Daniela Perez. Mas, a continuidade de seu diálogo, 
diferentemente do anterior, vai concordar com as vozes, ainda que longínquas e anônimas 
(Bakhtin, 1992), que tratam das desigualdades sociais no país, ao afirmar-se contrário à 
pena de morte, pelo fato de que “...a justiça , principalmente no Brasil não impõe a sua 
autoridade aos ricos...”, e em seguida assume a máxima, desta vez, explícita,  do discurso 
religioso de que “...ninguém tem o direito de tirar a vida do outro, só DEUS...” 
Já o texto três, apresenta uma posição de sujeito “a favor” da pena de morte, baseando-se 
em argumentos de ordem emocional. O sujeito do dizer assume sua posição de sujeito, 
identificando-se com aquelas vozes que manifestam seu horror ao crime e à violência 
praticada, nos dias atuais, e o exemplo citado é também o caso de Daniela Perez. Diz a 
autora do texto”...realmente este assassinato me fez ser a favor da pena de morte aqui no 
Brasil...no imediato do assassinato eu fui radicalmente a favor da pena de morte, e ainda 
sou...”.  
Pode-se perceber portanto que analisar textos como enunciados, no sentido bakhtiniano, 
permite distinguir, entre textos aparentemente semelhantes, a singularidade de cada um 
deles e as flutuações das posições de sujeito.  
Em síntese, este outro modo de olhar o texto, no processo de ensino e aprendizagem da 
língua materna, não significa voltar ao estudo dos conteúdos, mas sim,  em compreendendo 
a linguagem como uma prática discursiva, possibilitar ao aluno exercitar-se criticamente,  
reconhecer nos seus enunciados, em sua produção discursiva, suas próprias vozes e os 
processos de apropriação das vozes alheias,  as  posições  de sujeito com as quais se 
identifica, e para quais valores sociais, éticos e morais, sinalizam. Desta maneira, 
entendemos, o ensino da língua materna poderá caminhar na direção apontada neste artigo, 
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qual seja a de contribuir para a formação de um cidadão crítico e reflexivo, a partir do 
reconhecimento e conscientização de seu próprio discurso e do discurso alheio. 
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RESUMO: Face ao reconhecimento de que um texto não é um fenômeno estritamente 
lingüístico, este estudo pretende destacar o processo interativo que se estabelece na 
construção textual, centrando-se na reflexão sobre a relação texto e contexto. Com 
vistas a esse aspecto, elegemos como unidade de análise textos produzidos por alunos 
de 3ª série do ensino fundamental, inseridos em situações de escrita colaborativa  
centradas no par criança/criança. Julgamos que essa análise nos permitirá 
compreender que o contexto é um recurso relevante para elucidar a forma textual e as 
práticas construtivas que subjazem à sua  produção. 
PALAVRAS-CHAVE: contexto de escrita; leitura; cultura. 
 
ABSTRACT: This study demonstrates that context is a relevant resource  to elucidating 
the form and the constructive practices which underlie the production of written texts. 
As data we have used oral textual genres such as: popular tales, short stories,  legends 
and personal experiences of the social actors involved in this “discursive game”. The 
texts are produced in a co-operative way by the pair child/child. In this analysis we 
consider writing/ telling/ reading/ culture as inseparable elements to build up linguistic 
knowledge 
KEYWORDS: context of writing; reading; culture.  

 
1. Ponto de partida 
 
 Iniciaremos a discussão da questão, tomando como base o texto que segue: 
Texto (1)1 
 
 
 



 
“Era uma vez um minino que so falava mintira 
E ele dizia Socorro. As lendas querem me pegar Socorro!!! 
e o povoado saia dos iglus e temtaram o achar e 
depois niguem veio acudi ele e ele ficou com  
trausma e morreu.” 
                              (Texto de GA) 
 
 Se colocado isoladamente para leitura, o texto (1) provoca, no mínimo, 
estranhamento. Seria natural o leitor perguntar: de que lendas  o escrevente está 
falando? onde aconteceu esse fato? por que o autor se refere a “iglus” ou usa a 
expressão “o povoado saia dos iglus” ?  a que se deve o uso freqüente do seqüenciador 
“e” no encadeamento dos eventos? 

 Essas e outras perguntas  favoreceriam a conclusão de que, se olhado apenas na 
sua imanência, esse texto poderia parecer incompleto, inadequado, cheio de 
impropriedades, e até incoerente –  interpretação que, provavelmente, não seria feita se 
fossem consideradas as suas condições de produção. Essa última interpretação conduz à 
assertiva de que o texto não é uma unidade autônoma. Tanto é situado pelo contexto, 
como cria contextos. Entretanto, entender o texto como algo que sofre restrições de uso 
implica levantar  questões teóricas e metodológicas de outra ordem: 

1) Se um texto existe em um contexto ou é determinado por ele, o que funciona 
como contexto para esse texto? 

2) Se o texto é um artefato situado, que tipo de conhecimento nele se inscreve? 
Para respondermos a essas questões, necessário se faz que conheçamos os 

eventos de letramento em que o aprendiz se insere, a construção social do 
conhecimento, as interações sociais, o cotidiano da sala de aula, o conhecimento que o 
aluno traz para sala de aula, a percepção que ele tem do mundo, entre outros aspectos. 
Com efeito, esses construtos revelam como os escreventes constróem seus textos e que 
elementos interferem na tarefa de escrever. 

 
2. Contextualizando os eventos de escrita 
 

Analisando-se os textos (1) e outros que seguem (v. textos 2 e 3), com base nos 
conceitos de “intertextualidade”2 e “intercontextualidade”3, referidos por Green (1999),  
observamos que essas unidades discursivas: 

1) constituem-se em eventos de escrita em desenvolvimento que resultam de 
uma atividade prévia realizada em sala de aula; 

2) são interacionalmente construídas através de ações de fala dos participantes 
envolvidos no evento local; 

3) são socialmente significantes para os atores e/ou para a ação dos atores 
envolvidos no processo de escritura; 

4) são atividades situadas na medida em que são determinadas por fatores 
sócio-históricos. 

Dentro desse quadro teórico, e  contextualizando os eventos de escrita que ora 
focalizamos, é possível interpretá-los melhor se considerarmos: 

1) a unidade temática na qual a tarefa se insere. A atividade faz parte de um 
tópico didático que trabalha o “Folclore”. Nessa unidade, foram explorados 
variados gêneros textuais (lendas, fábulas, parlendas, trava-línguas, 
provérbios, etc.), dando-se ênfase, especialmente, a aspectos da oralidade e 



da cultura regional, colocados na interface com a escrita. Isso justifica o uso 
do termo “lendas” na passagem “As lendas querem me pegar Socorro!!!” (v. 
texto 1) 

2) o tipo de tarefa a partir da qual o texto é produzido. Trata-se de uma 
recriação textual feita a partir de uma fábula cuja coda é “Quando os 
mentirosos falam a verdade ninguém acredita”. Em função desse aspecto, 
passa-se a entender por que o texto faz menção à questão da mentira e 
apresenta uma conclusão que se coaduna à moral do texto-fonte (texto2, a 
seguir).  

3) os contextos de informação que servem como suporte ou interferem, em 
termos de informação prévia, na elaboração textual. Referimo-nos ao tema 
“Tipos de moradia”, estudado anteriormente em aula de Estudos Sociais, do 
qual advém o uso, pelo autor, do termo “iglus”, mesmo que de forma 
completamente equivocada, já que no mundo real, onde há “iglus”, não há 
pastores tomando conta de ovelhas. Isso só pode ocorrer no mundo da 
estória (texto 1).  

4) O dado contextual que funciona como esquema estrutural ou roteiro prévio 
para a elaboração da tarefa escritural. São as ilustrações feitas pelas 
crianças num momento anterior à própria produção textual. Esses textos não-
verbais mantém uma estreita relação com o texto verbal construído, 
funcionando, parece-nos, como uma espécie de planejamento prévio, 
correspondente ao esboço (esquema) que os adultos elaboram antes de 
escrever. Trata-se de uma estratégia que os escritores infantis, ou em fase de 
aquisição, usam para gerar idéias. Esse procedimento pode ser também 
interpretado como resultante das práticas de letramento, instituídas pela 
escola, nos eventos de escrita que se inscrevem na fase de aquisição, nos 
quais o desenho (de figuras) está mutuamente vinculado ao desenho 
(textual), e vice-versa. A expectativa que a criança demonstra é a de que todo 
texto (verbal) tem que ser ilustrado, antes ou depois da produção (textos 1 e 
2). 

5) Os procedimentos colaborativos que se estabelecem em sala de aula e 
permitem à criança refletir acerca das sistematização e/ou convenções da 
modalidade escrita. Nesta atividade, a escrita, longe de ser uma tarefa 
cognitiva e individual, é antes um acontecimento intensamente interativo, 
implicando em envolvimento, ajustamento e cooperação. Esse envolvimento 
traduz-se, particularmente, nas intervenções dos pares e professores, cuja 
função é monitorar as formas de dizer do escrevente.  

6) O exterior constitutivo indiciado na relação que o escrevente estabelece com 
outros enunciadores, com aspectos convencionais da própria língua escrita, 
com outros interlocutores, com outros textos já lidos, com outras 
modalidades discursivas. Esses deslocamentos enunciativos presentificam-se 
nos textos em análise, trazendo à tona variados aspectos, tais como a 
utilização de: 

      a )  recursos da modalidade oral que  caracterizam a própria fala da 
criança. É o caso do conectivo “e”, usado para seqüenciar eventos 
narrativos. Aparece  no texto (1) como um modo de dizer, falado, típico 
dessa fase de  aquisição, que  se encaixa no modo de dizer, escrito.     



 b) mecanismos advindos da norma escrita, mas utilizados, em algumas 
situações, de modo equivocado. Referimo-nos ao uso dos clíticos “lo” e 
“os” nos textos 2 e 3, respectivamente (v. a seguir). O primeiro está 
unido ao verbo “socorre”, tal como é realizado na corrente da fala. O 
último, que substitui a expressão “o corpo de Mani”, é logo após 
repetido, como costuma acontecer na oralidade. Essa mistura entre o oral 
e o escrito constitui-se numa evidência de que, face à heterogeneidade da 
língua, a criança se mostra perplexa e em fase de experimentação, de 
trabalho com a língua. 

 
Texto (2) 

 
“Um pescador estava pescando, 

quando ouvio um grito de socorro! 
socorro! socorro! Era um 
surfista fingindo que estava se 
afogando: O pescador foi correndo 
socorrelo, mais era mentira. 
Depois  aconteceu a mesma  
coisa sendo que era verdade 
O pescador não foi socorreló 
então o surfista afogo. 
         Quando os mentirosos 
         falam ninguém acredita”  

                              (Texto de AG) 
Texto (3) 
 
“O nascimento de mani foi na oca bonita da tribo. Mani era 
a menina mais bonita da tribo. Depois 13 anos Mani arronjo um 
namorado chamado Pedro. O pai de mani gostou muito dele. 
E um dia no Casamento de Mani adoeceu muito e Mani morreu. 
O namorado de mani chorou muito e muito. E os índios ente- 
rraram Mani no jardim. E os índios choravam na cova mui- 
to muito e muito. E os índios depois de anos sem os índios 
saber uma planta nasceu na cova de mani e eles começa- 
vam que era o corpo de Mani e os cultivaram o 
corpo de mani. E depois 200.000 anos Mani resusital e arran- 
jou outro namorado chamado Pedro e eles viveram felizes para 
sempre e o epirito de mani continuou no cachão mas mani ficou bem  
mais bonito.” 
                             fim  
                              (Texto de RU e AY) 
c) informações do texto lido a partir do qual o escrevente realiza 

determinadas inferências. Julgamos que a existência de expressões como 
“acreditando no milagre” e “Mani existia ainda transformada em planta”,  
contidas no texto-fonte, e talvez em outras que possam aludir a passagens 
bíblicas que tratam do milagre da ressurreição, justificam a informação “E 
depois 200.000  anos Mani resusital” (texto 3). 

d) Informações do contexto cultural do escrevente. Observou-se que a 
maioria dos textos,  produzidos com base na fábula O Pastor e o Lobo, 
versaram sobre fatos e personagens ligados ao mar. Isso se deu, 
evidentemente, em razão de essas crianças residirem numa cidade 
praieira – Natal, constituindo-se a praia no centro de suas vivências, 
brincadeiras, curiosidades, interesses , etc (texto2). Uma outra evidência 



do cultural nos textos das crianças pôde-se observar nas informações 
novas que, são trazidas ao texto-fonte ou dado. No texto (3), várias 
informações novas foram acrescentadas:  
1)  “Depois 13 anos Mani arranjo um namorado chamado Pedro” 
2)   “O pai de Mani gostou muito dele” 
3)   “Um dia no casamento de Mani...” 

                    4)  “O namorado de Mani chorou muito” 
                    5) “E depois 200.000 anos Mani resusital e arranjou outro namorado  

chamado Pedro” 
6)  “Eles viveram felizes para sempre” 

   7)  “... e o espírito de Mani continuou no cachão...” 
 Dentre as informações novas inseridas no texto (3), observamos que os 
enunciados 1. 2. 3. 4. e 5. fazem parte do imaginário infantil, aqui 
salientando o interesse ou o despertar das crianças dessa idade pelo 
namoro, pelo sexo, pelo casamento ou por fatos ligados a ele, p. ex., a 
aprovação do relacionamento pelos pais. No enunciado 6, evidencia-se a 
influência dos eventos de letramento nos quais as crianças se inserem. É 
o caso das estórias lidas e ouvidas cujo fechamento se dá através da 
fórmula “E viveram felizes para sempre”. Já no enunciado 7, o recurso à 
palavra “cachão” indica uma interferência da cultura dos brancos em que 
os mortos são enterrados em caixões, diferentemente do que ocorre na 
cultura indígena.  

A recorrência a esses mecanismos põe em evidência a importância da  dimensão 
interativa da linguagem,  problematizada nas teorias do discurso que focalizam a relação 
texto e contexto, tanto no processo de produção quanto no de compreensão. 
 
3. Considerações finais 
 
 Ao demonstrar como os textos são construídos e se constituem como tais, nós 
pretendemos argumentar que um texto escrito representa mais do que a manifestação de 
habilidades ou domínio lingüístico que um autor possa ter. Ele depende de informações 
determinadas pelas práticas sociais e culturais nas quais o escrevente está envolvido. 
Trata-se, portanto, não de uma entidade autônoma e independente de fatores externos, 
mas de uma atividade situada sócio-historicamente (Bronckart, 1999), além de ser 
determinada, também,  por um contexto cognitivo. 
 
Notas: 
1  Os textos foram produzidos por crianças que estudam no “Complexo Educacional 

Contemporâneo Júnior” 
2   Intertextualidade examina os laços entre textos produzidos por membros. 
3 Intercontextualidade refere-se aos laços entre práticas culturais que os membros    

desenvolvem e usam para  formatar os textos que estão sendo construídos. 
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CONTRIBUIÇÕES DOS ASPECTOS NÃO-VERBAIS E VERBAIS AO DISCURSO 

DE SALA DE AULA 
Maria Francisca Oliveira Santos  

Universidade Federal de Alagoas 
 
RESUMO: Considerando que a conceituação dos signos não-verbais e verbais segue um 
continuum, este trabalho centra-se na análise das contribuições dadas pela cinésica 
(sobretudo em relação aos gestos) e pela proxêmica (distância mantida entre os 
interlocutores) aos estudos interativos do discurso de sala de aula. Entendemos que a 
ausência desses elementos em estudo pode dificultar a compreensão dos sentidos 
transmitidos aos ouvintes, bem como não permitir que haja fácil acesso aos sinais 
lingüísticos dispostos em sua memória discursiva. O corpus é constituído por aulas 
filmadas em 6a. série do ensino fundamental em uma escola pública e em outra particular 
da cidade de Maceió-Alagoas. 
PALAVRAS-CHAVE: Proxêmica; signos não-verbais e verbais; cinésica; interação. 
 
ABSTRACT: Considering that the concept of verbal and non-verbal signs, this paper 
analyses the contributions given by the Kinesics (mainly in relation to the gestures) and by 
the proxemics (space between the speakers) to the studies on discourse interaction in the 
classroom. We understand that the absence of verbal and non-verbal signs may complicate 
the comprehension of the meanings transmitted to the listeners, impeding easy access to the 
linguist signals in their discoursive memory. The data come from a corpus consisted of 
classes filmed in the 6st grade of the elementary school in both a public and a private 
school, in Maceió, State of Alagoas. 
KEY WORDS: Proxemics; no verbal and verbal signs; kinesics; interaction 
 
1. Considerações acerca da comunicação verbal e não-verbal 
 

A comunicação é considerada uma atividade humana bastante conhecida, sendo, no 
entanto, pouco definida de maneira satisfatória por muitos teóricos. Isso se dá pelo fato de 
penetrar em várias áreas do conhecimento, propiciando o surgimento de uma visão 
multidisciplinar. Para Rector & Trinta (1999, p. 8), comunicar é manifestar uma presença 
na esfera da vida social. É estar-no-mundo-junto-com-outros. Seja qual for a definição 
adotada para comunicação, sabemos que, quando nos comunicamos, assim o fazemos, com 
o objetivo principal de transmitir mensagens, que se constituem unidades do processo 
comunicativo. Essas mensagens podem ser comunicadas pelo uso de códigos, que têm 
suporte físico de maneira diversa, representado tanto pela palavra fora pronunciada pelo 
juiz para expulsão de um jogador de campo, até o erguer dos braços para indicar, no mesmo 
campo discursivo, o término da partida. 

Para Cosnier et Brossard (1984), comunicação não-verbal e verbal merecem um ponto 
de destaque, uma vez que antes a linguagem só era vista como um sistema arbitrário de 
comunicação, permitindo transmitir representações a outrem, sendo valorizada apenas em 
sua realização acústica. No entanto, na época contemporânea, a comunicação multicanal 
tem sido requerida por etnólogos, antropólogos, sociólogos, psiquiatras, dentre outras 
especificidades, o que prova a sua plurifuncionaliade, evidenciando assim laços com o não-
verbal.  
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A comunicação não-verbal é assim nomeada para denominar todos os modos, com os 
quais a comunicação se realiza entre as pessoas, estando em presença uma das outras, com 
a recorrência a outros meios que não as palavras (Kendon, 1981: 3). Para E. Goffman, essa 
linha de estudo é designada como interação comunicativa face a face e, para Rector & 
Trinta (1999), comportamento não-verbal. O que admitimos, pois, é que os elementos não-
verbais em quaisquer tipos de comunicação social são responsáveis pela maior parte das 
mensagens enviadas e recebidas, tendo os seguintes recursos para o uso dos falantes: a) a 
paralinguagem, que é representada por sons emitidos pelo aparelho fonador, mas que, no 
entanto, não fazem parte do sistema sonoro da língua usada; b) a cinésica, que se refere ao 
movimento do corpo, como os gestos, a postura, a expressão facial, o olhar e o riso; c) a 
proxêmica, que se efetiva pela distância mantida entre os interlocutores; d) a tacêsica, que 
se concretiza pelo uso de toques na interação humana; e e) o silêncio, que se explica pela 
ausência de construções lingüística e de recursos provindos da paralinguagem (Steinberg, 
1988). 

Os signos verbais e não-verbais, para Ekman e Friesen (1969), podem ser codificados 
de diversas maneiras, devendo sua conceituação seguir um continuum, assim denominado: 
codificação intrínseca, icônica e arbitrária. Para entendermos essas denominações, é preciso 
ter em mente os seguintes pontos: a) é possível identificar comportamentos que possam 
estar entre duas dessas conceituações, não sendo, pois, um continuum de categorias 
distintas; b) há exceções, uma vez que é comum destinar o comportamento verbal à 
codificação arbitrária e o não-verbal à intrínseca e à icônica e c) é admissível a proximidade 
do código ao seu referente como traço distintivo primário entre os três tipos de codificação. 

Assim, na codificação arbitrária, inexiste semelhança entre código e referente. A 
maioria das palavras é arbitrariamente codificada com o uso de letras que em nada se 
assemelham às coisas a que se referem, o que já não ocorre com relação às palavras 
onomatopéicas, como zumbir e zunzum que carregam aspectos dos sons que procuram 
descrever. Alguns signos não-verbais parecem ser codificados arbitrariamente, a exemplo 
dos acenos de mão feitos durante uma cena de adeus, que parecem não retratar fielmente a 
atividade de partida. A codificação icônica se caracteriza por manter alguns aspectos do 
referente, isto é, há alguma semelhança entre o código e o referente, podendo ser 
exemplificada com o contorno de um violão no ar para simbolizar as formas de uma 
mulher. Enfim, a codificação intrínseca é a que revela menor distância entre o código e o 
referente, como apontar ou aproximar-se de alguém que só significam o que realmente 
representam. 

Pelo fato de os elementos não-verbais constituírem vasto campo de estudo, deter-nos-
emos especificamente em observações relativas à proxêmica (distância) e cinésica (gestos), 
esperando que as contribuições desses elementos associados aos verbais nos permitam fazer 
uma leitura da interação discursiva em aulas da 6a. série do ensino fundamental. 

 
2. A análise da conversação e os verbais e os não-verbais 
 

Segundo Marcuschi (1986), a Análise da Conversação surgiu na década de 60, 
seguindo a linha da Etnometodologia e da Antropologia Cognitiva, tendo como objetivo 
principal, até meados dos anos 70, a descrição das estruturas conversacionais, além de seus 
mecanismos organizadores. Hoje, dados outros aspectos, como expressões faciais, 
entonações específicas, sorrisos, gestos, olhares, dentre outros, que entram na construção do 
sentido do enunciado lingüístico, por ocasião das negociações interativas, os estudos 

 2



conversacionais não apenas se detêm na análise das estruturas, mas também na sua 
interpretação. A propriedade básica da conversação é a interação, que tem como elementos 
constitutivos a negociação, a cooperação, a compreensão e a interpretação, diferenciando-se 
da conversação em si, que é uma atividade de fala na forma dialogada, cujos elementos 
podem ser os turnos, as trocas, as seqüências, dentre outras categorias. 

Quanto à tipologia das conversações, podemos dizer que há dois tipos principais de 
conversação: a) conversações casuais, que podem ser exemplificadas por encontros de 
amigos num bar, na rua, no ônibus; encontros em casa, com maior intimidade ou 
telefonemas pessoais e b) conversações em contextos institucionais em que os falantes têm 
papéis previamente definidos, em espaços como a sala de aula, o consultório, o tribunal, 
dentre outros. Há em relação a esses tipos conversacionais a aplicação dos conceitos de 
simetria e assimetria, estando o primeiro voltado à igualdade dos papéis dos falantes na 
interação; o segundo à desigualdade. O objeto de estudo deste trabalho está centrado na 
análise dos verbais e não-verbais que constituem a interação em sala de aula. 
 
3) Verbais e não-verbais: gestos (cinésica) e distância (proxêmica) 
 

Para a análise dos verbais e não-verbais na interação de sala de aula, deter-nos-emos 
na observação dos seguintes itens: 

3.1. O comportamento não-verbal pode perfeitamente repetir, contradizer, substituir, 
complementar, acentuar ou regular o comportamento verbal (Knapp & Hall, 1999, p. 30). 
Para o entendimento dessa assertiva, é de fundamental importância explicar as categorias 
desse processo, assim designadas: a) repetição, que consiste em repetir o que foi dito 
verbalmente; b) contradição, que contradiz o comportamento verbal; c) substituição, que 
consiste em substituir as mensagens verbais por comportamento não-verbais; d) 
complementação, que se efetiva por operar modificação ou aprimoramento nas mensagens 
verbais, o que faz com que as mensagens sejam mais bem compreendidas; e) acentuação, 
que consiste em acentuar partes da mensagem verbal pelo comportamento não-verbal; e f) 
regulação, que se explica porque os comportamentos não-verbais estão intimamente 
relacionados ao processo de simetria conversacional, de tal sorte podendo contribuir para 
uma regular troca de turnos entre os que interagem. Esses comportamentos são usados para 
regular o fluxo verbal entre os interlocutores. 

3.2 Para Argyle (1988), os signos verbais e não-verbais exercem funções que podem 
ser agrupadas em quatro tipos: a) função semântica, que se explica pelo fato de os signos 
não-verbais poderem substituir, explicar, contradizer ou modular a mensagem verbal. 
Compreende, pois, o relacionamento que existe entre o signo não-verbal e verbal; b) função 
sintática, que é assim denominada por referir-se ao relacionamento entre os signos, a 
exemplo do uso dos não-verbais para segmentar as unidades interativas; c) função 
pragmática, que se caracteriza por indicar características ou estados pertencentes a seus 
usuários ou interagentes. Assim entendendo, os signos não-verbais não somente podem 
fornecer informações relativas às características relativas ao sexo e à idade, a aspectos da 
personalidade do grupo social e das atitudes dos interagentes, mas também podem mostrar 
as reações às falas do outro; e f) função dialogal, que se estabelece pela maneira como os 
interagentes coordenam suas ações, podendo esse movimento regular os momentos de falar 
ou concentrar-se em um tipo de relacionamento interativo. 
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3.3. Os gestos do discurso de sala de aula do ensino fundamental são relacionados à 
fala, indicando, muitas vezes, o relacionamento do falante (a professora) com o referente, a 
ênfase de palavras ou unidades maiores de expressão e a organização do diálogo nos 
diversos momentos interativos desse espaço discursivo. 

3.4. A distância tem importância na comunicação humana, pois tanto pode regular a 
interação como pode propiciar o surgimento do conflito social. É a proxêmica que estuda o 
uso do espaço na comunicação humana. Para Hall (1977), o nosso território íntimo admite 
quatro áreas: a) a distância íntima, caracterizada pelo envolvimento físico de ambos os 
participantes, justificado pela proximidade e pelo contato dos corpos; b) a distância 
pessoal, explicada por haver certa intimidade para o cumprimento formal ou a proximidade 
social em eventos; c) a distância social, entendida como aquela em que há gradações, 
aparecendo em transações comerciais ou encontros com pessoas importantes; e d) a 
distância pública, vista como aquela que acontece em comícios e conferências, pelo fato de 
o registro da língua ser formal e a voz ser lenta e pausada. No espaço de sala de aula em 
análise, o professor circula entre a pessoal e a íntima para o exercício das suas funções 
interativas. 
 
4. Os gestos e a distância no discurso de sala de aula: uma amostragem 

No fragmento a seguir, fizemos uma análise das contribuições dadas pelos elementos 
verbais e não-verbais em aulas de ciência do ensino fundamental. 
 
L2 -  peraí professora ... 
 L3 – pronto ... 
 L1  - pronto ? pode: mas ... continuar ? ((percebemos neste turno de fala uma grande simultaneidade 
de vozes, enquanto L1 permanece em pé e em silêncio próxima ao birô; em seguida ela olha para o 
relógio e dá um passo até o centro da sala decidida  a  continuar  sua  explanação  dando  um fim 
neste tumulto.)) então a gente parou na reprodução: das bactérias ... nós vimos que elas podem ser 
reproduzidas de quantas formas ? 
 L2 L3 L4 - em duas 
 L1 -  com duas tanto assexuadamente como sexuadamente né ? (( L1 escreve no quadro neste 
momento.)) então a primeira forma assexuada ... a:ssexuada ... o A na frente quer dizer NÃO ... então 
não há participação dos gametas ... nesse tipo de reprodução ... há participação apenas de um só 
indivíDUO e ele mesmo  né ? se reproduz e forma dois novos seres ... sem haver participação das 
células sexuadas/.../ preste atenção vocês duas ... ((neste momento L1 repreende duas alunas que 
conversavam sem prestar atenção à aula.)) ... sem haver participação das células sexuadas que são os 
gametas masculino e feminino ... as bactérias se reproduzem ... de forma assexuada por 
BIPARTIÇÃO ou divisão biNÁria ... então BI:parti:ção ... BI: ... já tá dizendo dois ... ou divisão 
binária ... o que será que significa isso? divisão binária? hem ... gente ? o que é divisão binária ? ((há 
neste momento um silêncio geral, em que L1 olha para todos à espera de uma resposta e coça o pulso 
esquerdo.)) divisão BI::nária ... significa ... eu tô dizendo pra vocês que as bactérias se reproduzem de 
forma a:ssexuada através da bipartição ou: divisão binária ... o quê qui significa essa divisão binária 
?  
L2[(       ) 
L1 -  dividir em dois ... BI:ná:ria em dois ... em duas unidades ... em dois novos seres ... como é que 
isso acontece ? vamu ver ... eu tenho a bactéria ((L1 desenha a figura desta no quadro)) ... vamu 
imaginar que isso aqui é uma bactéria ... e ela vai se: reproduzir através da bipartição e divisão bi[...] 
binária ... antes dela se dividir em duas o que é que ELA FAZ para garantir/.../ a gente já viu isso/.../ 
pra garantir que as duas novas bactérias sejam exatamente iguais a ela ?  
 L4 -  multiplicar ... 
 L1 -  quase isso ... ((a professora faz um movimento de mais ou menos com a mão direita para que L4 
perceba que sua resposta está aproximando-se da resposta correta.)) ... não é multiplicar ... que é qui 
ela faz ? 

 4



[Fragmento retirado de um corpus com aulas de ciências da 6a. série do projeto de pesquisa 
intitulado “A importância dos elementos não-verbais e verbais no discurso de sala de aula do ensino 
fundamental”, provado pelo PIBIC, p. 33-4] 

 
A análise dos verbais e não-verbais no discurso de sala de aula nos permite entender 

que a conjunção desses elementos auxilia na interpretação do tópico discursivo 
desenvolvido pelo professor, que, nesse ambiente de estudo, procura interagir com os seus 
interlocutores (alunos). O que acontece, neste fragmento de aula de ciências, é que a 
professora, em meio a uma simultaneidade de vozes, posiciona-se em um lugar da sala, 
colocando-se em frente à turma, sem pronunciar qualquer palavra, com o principal 
propósito de solicitar a aquiescência dos seus alunos para continuar a aula. A seguir, 
deslocando-se do lugar onde estava, a professora caminha em direção ao centro da sala 
(lugar onde sua presença ganha mais poder) para continuar a sua exposição. Assim, a 
distância entre professora e alunos, neste contexto de aula, é de caráter pessoal e social, 
pelo fato de ela, em algum momento, aproximar-se dos alunos e, em outro, deles 
permanecer distante para a explicação da temática programada. Esses tipos de distância 
fazem surgir um ambiente propício à interação pelo fato de permitir o surgimento da 
negociação em relação ao tópico discursivo. 

Os elementos não-verbais representados pelos gestos aparecem logo no primeiro 
momento da explicação, quando a professora diz reprodução: das bactérias, uma vez que 
gesticula com uma das mãos enquanto a outra segura o giz (gestos detectados das fitas 
gravadas em VHS). A professora prossegue a aula sempre associando à sua fala gestos que 
complementam ou ratificam as suas assertivas. Esses gestos são explicados pelo 
posicionamento das palmas de suas mãos, que, em um momento, estão voltadas para baixo 
indicando certeza; em outro, estão para fora e direcionadas para o ouvinte, traduzindo as 
suas afirmações; em outro ainda, essas palmas estão direcionadas à própria professora, 
abrangendo o conceito da reprodução das bactérias. A presença dos gestos se evidencia 
sobretudo no momento em que a professora explica a divisão binária, porque, ao enunciar 
bipartição ou divisão binária, ela repetidamente mostra os dois dedos, acentuando ou 
regulando o que está sendo dito verbalmente.  

Outra ação gestual aparece ainda quando a professora faz o desenho da bactéria no 
quadro-verde, codificando de maneira icônica a célula para melhor entendimento e 
visualização por parte dos seus alunos. É o momento durante o qual, ao desenhar a referida 
célula, a professora faz o gesto de apontar com o dedo em cima do desenho, ao tempo em 
que enuncia isso aqui é uma bactéria. Esse tipo de gesto está ligado ao referente, sendo 
utilizado enquanto falamos, para caracterizar o conteúdo de nosso discurso. Isso é ratificado 
por Knapp & Hall (1999, p. 203), ao enunciarem: movimentos de apontar, por exemplo, 
podem ajudar a indicar uma pessoa ou um objeto específico que esteja sendo discutido. Os 
gestos que desenham a forma ou o movimento do referente [...] podem ser usados para 
ajudar um ouvinte a visualizar traços associados a referentes concretos. Observamos 
ainda, no fragmento em estudo, que a professora, ao enunciar quase isso, sua mão direita 
oscila de um lado para o outro, mantendo uma função dialogal com um de seus alunos, a 
fim de que de ele perceba que sua resposta aproxima-se da correta. Essa gesticulação feita 
pela professora com a mão faz amenizar a idéia de erro que possa ser sentida pela aluna, 
uma vez que a primeira permite que a segunda se sinta voltada a reiniciar o processo de 
aprendizagem. 
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O fragmento analisado nos mostra, em primeiro plano, que os gestos (objeto de 
estudo da cinésica) têm como função principal, além de outras, manter a interação em sala 
de aula pelo fato de poderem complementar ou substituir os elementos verbais, devendo 
seguir um continuum na sua conceituação (Ekman e Friesen, 1969). Em segundo plano, 
observamos que a distância (a proxêmica interessa-se por essa categoria não-verbal), 
caracterizada como pessoal e social, mostra o relacionamento entre professor e alunos no 
espaço interlocutivo de sala de aula. Disso podemos inferir que os não-verbais (gestos e 
distância) trazem contribuições específicas ao ensino-aprendizagem de sala de aula, 
admitindo como o fazem Knapp & Hall (1999, p. 28): a comunicação verbal e não verbal 
são inseparáveis e, portanto, devem ser tratadas como uma unidade. 

 
5. Considerações finais 
 

Na época contemporânea, linhas de estudo seguidas por antropólogos, sociólogos, 
comunicólogos, psicólogos, psiquiatras, professores, dentre outras, têm observado, com 
mais acuidade, os efeitos requeridos por um conceito plurifuncional da comunicação. Isso, 
de fato, vitaliza os estudos dos elementos verbais e não-verbais em qualquer espaço 
interlocutivo, o que justifica a importância da contribuição dada por esses elementos em 
contexto escolar. 

A análise em foco ratificou a idéia acima referida, no sentido de observar que os 
gestos (um dos elementos de estudo da cinésica), em qualquer das suas especificidades: 
independentes da fala e relacionados à fala, promovem e acentuam a função dos que 
interagem no discurso de sala de aula. Por outro lado, a distância (elemento de estudo da 
proxêmica) entre os interlocutores também muito contribui para que se tenha não somente 
uma leitura dos relacionamentos entre as pessoas, mas também um indicativo da relação 
social do homem com o espaço que o cerca. 
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ABSTRACT: The importance of arts in the formation and development of people. The role 
of literatura as an expression of culture in the lusophonic University environment. The 
study/teaching/learning of the portuguese language and its respective literatures as a 
starting point for the consolidation and uprightness of lusophony before any other 
institution, for its organizational influence and support towards the required solutions. 
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 É consabido que cada autor recriador, através de um corte na totalidade de sua 
maneira de ver e de estar no mundo, tece e retece a sua mundividência. Luis Bernardo 
Honwana, numa entrevista concedida a Regina Zappa, no caderno B do Jornal do Brasil, 
declara que o colonialismo português em Moçambique “foi devastador e teve como efeito a 
agressão cultural, o quase aniquilamento da cultura de um povo”. (ZAPPA, 1981) 
 Na sua narrativa Nós matamos o cão tinhoso, isto é, desenvolvido de forma literária 
e pertinente, numa nítida atitude de fazer notar que a literatura é a expressão da 
manifestação cultural de um povo. Assim, o conjunto que faz ser a literatura de uma época, 
de uma região ou de um povo ou grupo é a soma das várias mundividências/ 
mundivivências dos autores que, no conjunto, expressam realidades interiores e ou 
exteriores a si, não obstante a insuficiência da linguagem para dizer. Entretanto, é neste nó 
da questão que repousa o lado encantador da linguagem, pois quando se pensa na 
impotência de tudo dizer, ao cabo da construção de muitos textos, observa-se que o que está 
dito o foi até com muita propriedade e requinte e tudo graças à abertura dos textos a 
múltiplas interpretações (explicitação/implicitação). As literaturas de todas as épocas e de 
todas as gentes são neste aspecto um truísmo. 
 As concepções de realidade expressa pelas nações africanas somente se assemelham 
entre si, o mesmo ocorrendo a propósito de cada uma delas em relação às concepções 
artísticas da realidade portuguesa, brasileira e timorense. Realidades diferentes reclamam 
garantia de expressão também diferentes. Se tal não ocorre ao nível de forma  bem pode 
ocorrer ao nível de conteúdo e ao nível do pragmático. Destarte, a literatura foi, é e tem 
sido válido e rico meio de expressão cultural/intelectual de um povo ou grupo. É ainda Luís 
Bernardo Honwana, no mesmo artigo supracitado, que leva Regina Zappa a escrever: 



 
“Honwana explicou que objetivo da visita da missão ao Brasil era sobretudo 
político, mas que foi possível, paralelamente, concretizar de forma parcial, a 
idéia de um encontro cultural que permitiu focalizar as áreas de identidade entre 
os dois países. 
Tudo o que fizemos foi tentar promover encontros com as estruturas que 
enquadram, a nível estatal, a atividade cultural do Brasil. 
Desses encontros, contra ele, resultou um conhecimento um pouco mais profundo 
da organização do trabalho dessas estruturas, o que levou também a uma 
primeira prospecção em relação à possibilidade de se desenvolver cooperação 
no campo da cultura entre o Brasil e Moçambique. O que será possível no 
momento, diz ele, é um intercâmbio de delegações de pessoas ligadas ao 
fenômeno cultural: artistas, dirigentes, etc”. (ZAPPA, 1981) 

 
 No caso vertente, a realidade brasileira, pelas suas circunstâncias de passado e de 
presente, guarda as suas semelhanças e as suas diferenças no curso natural do seu projeto de 
nação, referente às realidades africanas, à realidade portuguesa, à realidade timorense e as 
demais realidades com as quais se relacionou e se relaciona. Presentemente, todos esses 
diálogos e entendimentos de realidade, pelo fato de terem em comum a língua portuguesa 
como instrumento de expressão, buscam, cada vez mais e mais, recursos que facilitem e 
recubram a compreensão/manutenção dessas proximidades e a explicação/justificação das 
diversidades que é o que faz ser cada um dos países em causa, na feitura de um cariz 
próprio, único singular como bem afirma ou inculca Luis Bernardo. 
No campo estritamente literário, hoje não se compreende nenhum sujeito militante neste 
mister que não procure, consciente e necessariamente, alcançar o conhecimento pessoal dos 
autores de cada realidade cultural expressa nesse conjunto literário lusófono quer seja para 
efeito de análise comparativa, crítica, investigação e, sobretudo, para ensino/aprendizagem 
cotidiano de cada qual dessas literaturas. Neste último caso, há atualmente e por muitas 
razões, onde o resgate de uma melhor compreensão das origens é apenas uma delas, uma 
nítida necessidade de busca dessa medida comparativa ou simbiótica. Assim sendo, já se 
justifica a oficialização de uma Universidade Lusófona para congregar de fato e de direito 
as preocupações dos povos integrantes, com fito de melhoria na diagnosticação dos 
problemas comuns, para a formação de um mutirão de assessoramento às soluções 
recomendadas, porque adequadas ao crescimento econômico e desenvolvimento sócio-
político das nações de língua portuguesa. Vale dizer que tal será o espaço do amplo debate 
onde os intelectuais literatos terão o seu lugar de destaque tanto pela condição de vanguarda 
quanto pelo profundo engajamento nos problemas sociais. Este modo de intercambiar 
problemas e experiências não só garantirá uma maior riqueza vocabular e 
conseqüentemente cultural, pelo aclaramento de várias lacunas, como servirá de incentivo e 
apoio às cooperações mútuas entre os vários setores da economia, indispensáveis ao bom 
porto da verdadeira independência e do resguardo da soberania de cada país integrante. 
 O conhecimento científico não refuga o modo de dizer artístico logo qualquer 
assunto científico pode e até deve ser dito dentro de padrões estéticos, sem nenhum 
prejuízo de sua predominância de objetividade, ou de sentido. Ou seja, o tema científico 
pode ser dito de uma maneira agradável, rítmica. É nesta altura que o modo literário de 
dizer ou construir a frase ou período contribui com os seus contornos, moldura, relevo ou 



elegância para o melhor dizer ou mostrar, anulando ou neutralizando qualquer idéia de 
negatividade. 
 No caso brasileiro, é, através dessa supra-realidade, que parte do real conhecimento 
histórico se tem formado. Um bom exemplo disso é o Jornal de Tímon de João Francisco 
Lisboa, onde no Prospecto é registrado: 
 

“Tímon, antes amigo contrastado e abatido, do que o inimigo cheio de fel e 
desabrimento, compreende pintar os costumes do seu tempo, encarando o mal 
sobretudo, e em primeiro lugar, senão exclusivamente, sem que nisso todavia lhe 
dê primazia, ou mostre gosto e preferência para a pintura do gênero. 
Ao contrário, faz uma simples compensação, porque o mal, nas apreciações da 
época, ou é esquecido, ou desfigurado; esquecido, quando, para o louvor se 
inventa o bem que não existe, ou se exagera o pouco bem existente: desfigurado, 
quando para o vitupério se carregam as cores do mal, e ele se imputa e distribui 
com parcialidade e exclusão, sem escolha, crítica, ou injustiça”. (LISBOA, s/d) 

 
 É no conjunto dos textos literários de uma época ou comunidade que os 
historiadores e os estudiosos outros vão, não raro, buscar os suplementos para suas teses, 
quando os documentos se revelam pobres, facciosos ou insuficientes. João Lisboa, ao 
escrever sobre eleições na antiguidade e no Maranhão, sem ser  teatrólogo, romancista ou 
poeta, mas um homem de cultura, um jornalista voltado para o interesse histórico, veste-se 
na pele de Tímon para satirizar o mau exercício de atividade política. Assim, neste jogo de 
interdisciplinaridade, os historiadores afirmam seus exemplos legitimando-os e, por esse 
meio de busca, os seus testemunhos. 
 Os romances do romântico José de Alencar se não dão ao leitor um conhecimento 
exato da realidade social, cultural política e econômica de época através das metáforas; dão, 
por meio dessa realidade criada, uma visão aproximada do comportamento da totalidade 
social de então, que em cotejo com os textos dos demais autores da época em referência, 
não destoa na essência do confronto perquirido. Este exemplo em argumento vale para a 
produção dos períodos estéticos anteriores e posteriores ao Romantismo. 
 Sendo o conjunto da produção de cada autor, ou época, uma visão pessoal de 
mundo, na proporção em que é endossada pelo leitor e pela crítica do momento e também 
por análises ou interpretações posteriores, passa a ser uma visão coletiva assentida. 
Todavia, embora semelhante à realidade concreta, é sempre um esforço subjetivo sim, e, 
malgrado tudo, tem já a sua força ou seu peso persuasivo no âmbito social geral e 
especifico. Neste ponto, a literatura procura sintonizar-se sempre com a atualidade artística 
em geral e com a atualidade dos demais ramos do saber. O Realismo, Naturalismo e 
Modernismo são disso bons exemplo. É pois por esse meio, também, que a literatura 
adquire a sua dimensão vanguardista. 
 O homem não é e nem pode ser só e somente racionalidade é também sensibilidade. 
Daí, a necessidade de se compreender a perseguição do equilíbrio entre essas duas 
dimensões que afinal são humanas, inseparáveis, coexistindo imbricadas na formação do 
homem como um todo e de todo homem tema eternizado pela literatura na busca de 
remodelação de paradigmas ou da criação de novos modelos. A propósito, Viriato Corrêa 
diz: 
 



“O Brasil é a única parte do mundo em que se imagina que os homens de 
sciencia podem prescindir de cultura literária. Apanha-se, ao acaso, um tratado 
de botânica de um auctor francez, um compedido de economia politica de um 
auctor italiano, um compéndio de historia, de zoologia, de medicina, de direito, 
mechanica, ou mesmo de mathematicas, de um homem de sciencia da Inglaterra, 
da Hespanha ou de qualquer outro paiz. São livros que se podem ler”.  
Além da expressão scientifica, sente-se que o autor, pela clareza da exposição, 
pela cultura transparente em tudo aquilo, pela maneira de conduzir o assumpto e 
pela extrema simplicidade do estilo, é um homem de bom gosto, para o qual a 
arte é alguma coisa respeitável, digna de ser posta ao lado e ao serviço da 
austera magnitude da sciencia, para adoçal-o e floril-o”. (CORRÊA, s/d) 

 
 Viriato apresenta-se, veemente, no firme propósito de mostrar que o uso ou 
manuseio da língua pelos seus utentes e o estudo/conhecimento de sua literatura por um 
povo de um dado país tem a sua importância na medida em que tudo fundido em hábito, 
antecede para respaldar a preparação respeitante a qualquer estudo/conhecimento 
específico, inclusive o lingüístico/literário. Ou seja, não se conhece um especialista de um 
determinado ramo do saber que não conheça de modo familiar as regras básicas do uso de 
sua língua, conforme a norma em vigor e não esteja inteirado das mínimas referências dos 
textos literários representativos, quer do passado quer do presente. E mais, que não veja na 
produção/apreciação/interpretação da Arte, íntima relação com o desenvolvimento 
social/crescimento econômico do seu país. Neste particular, a literatura tem o seu papel 
preponderante. 
 Alexandre Herculano, falando da decadência da poesia e da eloqüência, em 
Portugal, mostra que tudo residia no 
 

“encargo dificultoso de indicar os meios de melhoramento no ensino e no estudo 
delas, já que o movimento intelectual da Europa não passou a raia do país, onde 
todas as atenções, todos os cuidados estavam aplicados às misérias públicas e 
aos meios de as remover”. (HERCULANO, 1908) 

 
 Mário da Silva Brito, no intento de mostrar a preocupação de Aluísio Azevedo com 
o curso de processo histórico, registra: 
 

“Depois da bancarrota o público brasileiro divide-se apenas em duas ordens: a 
dos que tudo perderam e a dos que ganharam. Os primeiros choram de fome e os 
segundos tremem de medo pela sua riqueza mal adquirida. Uns se escondem 
para ocultar a miséria, outros para fugir à justiça... Um belo carnaval! E 
ninguém lê livros”. 

 
 Capristano de Abreu testemunha assim a questão, depois de lamentar a sorte da 
infeliz literatura nacional: “A nova geração continua a fazer literatura por simples 
diletantismo, sem ideal definido e civilizador, reproduzindo no mais das vezes, em estilo 
pobre e defeituoso, autores estrangeiros!”. (BRITO, 1974) 
 Raimundo Correia, sobre a mesma época opina: 
 

“A época atual é, com efeito, dura e penosa para a vida do espírito. Que vemos 
nós em torno? O patriotismo, a abnegação heróica e as mais nobres virtudes 



deixam de ser uma realidade, evaporando-se em frases ocas... O aspecto sob o 
qual todas as coisas são encaradas presentemente por uma literatura doentia e 
‘fin du siécle’, traduz com triste exatidão esse mal estar que nos oprime e 
asfixia”. (BRITO, 1974) 

 
 Pelos lampejos de história, observa-se as opiniões das circunstâncias, das condições 
e das repercussões sociais do fato literário. 
 Como se vê, literatura, literato e processo histórico com tudo o que isso implica têm 
de fato uma correlação muito estreita. Portanto, se determinada nação vai mal no seu curso 
de progresso, as letras também, pelo que se infere ser esta última reflexo daquela. Ou seja, 
se a realidade concreta é de boa qualidade e supra-realidade não é diferente. Neste plano, 
pode-se concluir que o estudo/ensino/aprendizagem da literatura para além do fazer 
artístico, acossa a sensibilidade dos implicados em tal processo para adquirir consciência 
social, anotar e detectar os problemas de ordem vária em seu derredor, rumo à busca de 
soluções. 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BRITO, Mário da Silva. História do modernismo brasileiro: antecedentes da semana da 

arte moderna. 4ª ed. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1974. 
FERREIRA, Delson Gonçalves. Língua e literatura luso-brasileira. 9ª ed. São Paulo, 

Editora Discubra, s/d. 
HERCULANO, Alexandre. Opúsculos. Lisboa, Bertand – Francisco Alves, Tomo IX, 

1908. 
LISBOA, João Francisco. Jornal de Timon. Eleições na Antigüidade e eleições e partidos 

políticos no Maranhão. Brasília – DF, Editora Alhambra Ltda. /Alumar, s/d. 
TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda européia e modernismo brasileiro. 3ª ed. Rio de 

Janeiro, Editora Vozes, 1976. 
ZAPPA, Regina. Moçambique: uma cultura há pouco libertada propõe diálogo com o 

Brasil. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 22 set. Caderno B, 1981. 
 



O ASPECTO VERBAL: QUESTÕES DE TRADUÇÃO 
 
 

Mário Augusto da Silva Santos 
Universidade Federal da Bahia 

 
 
 

RESUMO; Exame do paralelismo de formas verbais que expressam o passado, 
possuidoras ou não do conteúdo aspectual, com ênfase no português e no alemão. 
Conseqüências da diferenciação de aspecto sobre a traduzibilidade.  
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ABSTRACT: Analysis of the parallelism in verb forms expressing which carry or not 
aspectual content, especially in Portuguese and German. Consequences of the aspect 
differences in translatability.  
KEYWORDS: comparative linguistics – translation – verb aspect. 
 
Perfeitos e Imperfeitos, Passados Simples e Compostos, Mais Que Perfeitos Simples e 
Compostos: essas são algumas das denominações gramaticais para rotular formas verbais 
que podem ou não ter correspondência entre si de língua para língua. 
Não é nosso objetivo avançar aqui na discussão da nomenclatura gramatical adotada em 
boa parte do âmbito lingüístico ocidental, mas sim apontar o significado temporal e 
aspectual de formas verbais para o passado, as possibilidades e dificuldades de tradução. 
Como instrumento principal de exemplificação serão tomados o português e o alemão. 
A dissimetria entre tempos verbais com a mesma denominação se observa também entre o 
latim, de onde provieram suas denominações, e línguas atuais. É o caso do latim e do 
alemão.  
A famosa frase atribuída a Júlio César veni, vidi, vici, enunciada no Perfectum, traduz-se 
no Perfeito português: vim, vi, venci. 
A mesma frase se diz em alemão na forma verbal denominada Imperfekt ou Präteritum: 
Ich kam, sah, siegte. Contudo, é para a mesma forma verbal alemã que se traduzem os 
verbos no Imperfeito latino da historieta em versos de Wilhelm Busch, intitulada Max e 
Moritz: 
“... vestimenta conficiebat, resecabat, sarciebat,/ magna cura reficiebat/ neque indole 
carebat.” 
 
“... er stellte Kleidungsstücke her/ kürzte sie, flickte sie/ erneuerte sie mit grosser Sorgfalt/ 
und liess er an Talent nicht fehlen” (Nickel, 1989). 
 
Pode-se, artificiosamente, fazer uma correspondência entre: o Imperfeito do Indicativo 
latino e o Präteritum alemão. Seguindo essa regra, uma gramática latina elaborada na 
Alemanha traduz laudavi (Perfectum) por ich habe gelobt Perfekt) e os versos de Busch 
sempre por verbos no Präteritum. 
Mas afirma a mesma Gramática que o Perfeito latino expressa uma ação completa no 
passado e que o Imperfeito é o tempo com o qual se expressa um fato passado sem que seu 
início ou fim  sejam determinados, isto é, expressa uma duração (Nickel, 1989). Como 



então traduzir laudavi (ich habe gelobt) e veni, vidi, vici (ich kam, sah, siegte) por formas 
verbais alemãs diferentes se, nas duas frases latinas, os verbos estão todos no Perfectum? 
Por outro lado, qualquer leitor lusófono, sem um prévio conhecimento do contexto da 
historieta de Busch e do original latino, ao transpô-la do alemão para sua língua, poderá 
usar o Perfeito, conferindo aspecto pontual à narrativa, afastando-se,  portanto, do sentido 
original: “confeccionou peças de roupas/ encurtou-as, remendou-as/ com grande cuidado 
reformou-as...” 
Outro exemplo da impossibilidade de traçar uma correspondência constante entre o 
Imperfeito ou Präteritum alemão e apenas uma forma verbal em línguas que dispõem de 
diferenciação aspectual para o passado é o do conhecido conto de Chapeuzinho Vermelho. 
Vejamos alguns pequenos trechos em alemão e em português. 
 
“Es war einmal ein kleines, süsses Mädchen. Jeder, der sie sah, musste es lieben. Einmal 
schenkte die Grossmutter dem Mädchen ein Käpchen aus rotem Samt. ... 
eines Tages sagte die Mutter:... 
... 
der Wolf aber dachte: Das junge, zarte Ding wird noch besser schmecken als die Alte... 
Und er sagte:... Da sah Rottkäppchen, wie die Sohnenstrahlen in den Bäumen tanzten, uns 
als es die schönen Blumen sah, dachte es:... 
... 
bald kam ein Jäger am Haus vorbei und hörte, wie der Wolf laut schnarchte. ... Gleich 
sprang das Rottkäppchen  heraus, und auch die Grossmutter lebte...” (Jugendscala, 1986) 
 
“Era uma vez uma pequena e doce menina. Todos  os que a viam tinham que amá-la. Certa vez, sua avó 
deu-lhe de presente uma capinha de veludo vermelho. ... 
um dia, disse-lhe a mãe: ... 
... 
o lobo, porém, pensou: Essa coisinha nova vai ser ainda mais gostosa do que a velha ... E ele disse: ... Ali 
viu Chapeuzinho Vermelho como os raios de sol dançavam nas árvores e quando ela viu as belas flores, 
pensou: ... 
Logo chegou um caçador diante da casa e ouviu como o lobo roncava alto. ... Em seguida, Chapeuzinho 
pulou para fora. Até a avó ainda vivia.”  
 
Na narrativa alemã, há dezesseis formas verbais no passado e todas no Präteritum. Sua 
transposição para o português nos leva a seis formas do Imperfeito e a dez do Pretérito, 
sendo que algumas podem ser alternadas entre si: Ao longo do texto, porém, as duas 
formas deverão ser usadas, sob pena de se comprometer a compreensão do conto no 
momento de se narrar uma ação pontual ou uma ação contínua no passado. 
Por sua vez, o Perfekt alemão é a forma de passado mais usada na língua atual, mas que só 
se gramaticalizou completamente a partir do século XVI. 
Esse Perfekt remontaria ao tempo do império merovíngio (séculos V a VIII), quando eram 
estreitas as relações entre germanos e romanos, e, provavelmente, logo antes do 
surgimento dos primeiros documentos germano-ocidentais escritos. Assim, a forma 
perifrástica do passado da língua alemã teria surgido, segundo a maioria dos lingüistas, 
como um empréstimo da construção já desenvolvida pelo latim vulgar. 
Contudo, a forma do Perfekt alemão nunca teve e nem teria conteúdo de aspecto 
diferenciado do Präteritum. No século XV, a oposição aspectual do sistema verbal alemão 



– que até então se fizera mediante o prefixo ga* > ge para as formas perfectivas – já havia desaparecido. 
(Ebert, 1978) 
Assim, no alemão moderno, firmaram-se o Perfekt perifrástico e o Präteritum ou Imperfet, 
como formas verbais alternativas para o passado, distinguindo-se  se uso apenas no registro 
ou no estilo, sem diferenciação de aspecto. Já vimos anteriormente como uma narrativa 
tradicional faz uso exclusivo do Präteritum enquanto sua tradução para o português deverá 
conter tanto formas do Imperfeito quanto do Perfeito. 
Na narrativa escrita é de hábito o uso do Präteritum, enquanto na linguagem falada o do 
Perfekt. Este chega até a ocupar, na região lingüística do alemão do sul, o espaço que o 
Hochdeutsch ainda preserva para o Präteritum na fala corrente. 
A ausência de distinção de aspecto  entre o Präteritum  e o Perfekt do alemão, repetimos, 
pode levar a algumas dificuldades de tradução entre esse idioma e outros, cujos tempos 
passados se desdobram em diferenciações de aspecto. Observe-se uma simples frase em 
português e em alemão. 
“Hoje de manhã eu ia (Imperfeito) à casa de meus pais para levar-lhes um presente de 
Natal, mas, em frente ao sinal de trânsito, ...” 
“Hoje de manhã eu fui (Perfeito) à casa de meus pais para levar-lhes um presente de 
Natal, mas, em frente ao sinal de trânsito,...”. 
É evidente que pela frase no Imperfeito não se sabe se eu cheguei ou não à casa de meus 
pais. Pela informação no Perfeito percebe-se claramente que minha visita se realizou.  
O que ocorreu em frente ao sinal de trânsito no primeiro caso, talvez tenha impedido a 
visita. Não no segundo, qualquer que tenha sido a ocorrência, na ida ou na volta. 
Já em alemão, não podemos perceber pela forma verbal se minha visita se realizou ou não, 
seja no Präteritum ou no Perfekt: 
Heute morgen ging ich (Präteritum) zu meinen Eltern, um ihnen ein Weihnachtsgeschenk zu geben, aber vor 
der Verkehrsampel...” 
Heute morgen bin ich zu meinen Eltern gegangen (Perfekt), um ihnen ein Weihnachtsgeschenk zu geben, 
aber vor der Verkehrsampel... 
Em ambas as frases, cujas formas verbais, como já se disse, se diferenciam apenas no estilo 
ou no registro – escrito ou falado -, tudo o que se sabe é que a ação é passada, mas não se 
se completou ou não. 
Para tanto, ter-se-ia de lançar mão de outras informações que seriam obtidas fora do 
passado do verbo gehen (ir): advérbios, verbos modais etc. 
Tomemos agora um exemplo literário – a narrativa de E.T.A. Hoffmann Klein Zaches 
genannt Zinnober, em sua edição bilíngüe alemão português, e vejamos como são 
traduzidas as formas do Präteritum. 
“Balthasar verliess den offenen Weg und verlor sich in das dichteste Gebüsch, da sank er 
hin auf einen Moositz, erfasst, ja  überwältig von den bittersten Gefühlen. Wohl mocht es 
sein, dass er die holde Candida wirklich liebte, aber er hatte diese Liebe wie ein tiefes, 
zartes Geheimnis in dem Innersten seiner Seele vor allen Menschen, ja vor sich selbst 
verschlossen. Als nun Fabian so ohne Hehl, so leichtsinnig darüber sprach, war es ihm, 
als rissen rohe Hände in frechem Übermut die Schleier von dem Heiligenbilde herab, die 
zu berühren er nicht gewagt, als müsse nun die Heilige auf ihn selbst ewig zürnen. Ja 
Fabians Worte schienen ihm eine abscheuliche Verhöhnung seines ganzen Wesens, seiner 
süssesten Träume. 
“Balthasar abandonou o caminho aberto e embrenhou-se na mata mais densa. Lá 
deixou-se cair sobre um assento de musgo, tomado, ou melhor, subjugado pelos 
sentimentos mais amargos. Era de fato verdade que ele estava amando a graciosa 



Cândida, mas tinha encerrado este amor no íntimo de sua  alma como um profundo e 
delicado segredo, guardado de todas as pessoas e até de si mesmo. Assim, quando Fábio 
falou desse assunto tão sem reservas, tão levianamente, pareceu-lhe que mãos rudes 
tinham arrancado com atrevida petulância os véus da imagem santa que ele não ousava 
tocar, e que agora a santa não poderia deixar de se encolerizar com ele próprio para 
sempre. Sim, as palavras de Fabian soaram-lhe como uma terrível zombaria de todo o seu 
modo de ser e dos seus sonhos mais doces” (Hoffmann, 1994) 
Do texto de Hoffmann todas as formas do Imperfekt foram traduzidas no português como 
formas do Pretérito Perfeito e não Imperfeito, exceto a forma liebte no progressivo estava 
amando.  
Aqui também, como já indicamos para a tradução alemã da historieta de Busch, sem 
conhecimento do contexto, é possível usar outra forma verbal que não a usada pela 
tradutora. Ao invés de Perfeito teríamos Imperfeito com uma mudança quanto ao aspecto 
das ações, que passariam a ganhar habitualidade. 
“Balthasar abandonava o caminho aberto e embrenhava-se na mata mais densa. Lá 
deixava-se cair... Quando Fabian falava desse assunto... parecia-lhe... Sim, as palavras de 
Fabian soavam-lhe como...”. 
Um outro exemplo, e bem eloqüente, de que o conhecimento do todo da obra é que impõe 
uma decisão sobre a forma a usar no português – se Perfeito ou Imperfeito – é um trecho 
de Os Buddenbrooks de Thomas Mann (Wandruska, 1991) 
“Und Hanno Buddenbrook schlief, die Wange in das Kissen geschmiegt. Er schlief mit 
getrennten Lipen und tief und fest gesenkten Wimpern, mit dem Ausdruck einer inbrüstigen 
und schmerzlichen Hingabe an den Schlaf” 
“E Hanno Buddenbrook dormia/dormiu, a bochecha encostada no travesseiro. 
Dormia/dormiu com os lábios entreabertos e os olhos apertados firmemente, dando a 
impressão de realizar algo de apaixonado e doloroso no sono”. 
Em línguas que, assim como o português, dispõem do Imperfeito e do Perfeito, o 
Präteritum alemão foi traduzido para o Imperfeito: francês dormait, italiano dormiva e 
espanhol dormía. No inglês, contudo, a preferência recaiu sobre a forma slept 
(Wandruszka, 1991). Esta é indicadora de uma ação perfeita. Não se usou a forma mais 
próxima da das línguas mencionadas – was sleeping, que contemplaria a noção de 
continuidade. 
A descrição da primeira noite de Tony Buddenbrook de volta à casa dos pais vale-se da 
mesma forma verbal schlief.  
“Tony schlief fest und gut die erste Nacht in der Mengstrasse, und sie stieg am nächsten Morgen, dem 22. 
September, erfrischt und ruhigen Sinnes ins Früh – Stückszimmer hinunter”. 
No inglês (slept), no francês (dormit), no italiano (dormì) e no espanhol (durmió) o alemão 
schlief se traduziu por formas perfectivas. O mesmo se faria no português dormiu porque, 
realmente, se trata de uma ação completa no passado, em uma noite já acabada: 
“Tony dormiu bem e profundamente a primeira noite na rua Meng e, na manhã seguinte, 
22 de setembro, repousada e calma, desceu à sala do café”. 
Já a descrição do sono de Hanno se traduziu pelo Imperfeito no francês, no italiano e no 
espanhol (Wandruszka, 1991). Parece ser a melhor solução porque a descrição atinge um 
momento que se passa após ter soado o despertador, mas tendo o sono tido continuidade, 
isto é, Hanno continuava a dormir, dormia. No português, também se pode descrever a 
cena com o Perfeito, isto é o despertador soara, e ele continuou a dormir, ele ainda dormiu 



por algum tempo. Mas para a descrição dessa continuidade do sono, temos o Imperfeito 
como forma mais adequada, tanto no português como no francês, no italiano e no espanhol. 
Para a referência ao sono de Tony Buddenbrook, contudo, não poderíamos em português 
substituir o dormiu por dormia sob pena de incorrermos numa deformação do fato narrado. 
Aqui o uso do Imperfeito levaria à noção de habitualidade, isto é, de que Tony, quando 
voltava à casa dos pais, dormia bem e descia descansada para o desjejum. Mas o autor 
narrou apenas a volta (uma só vez) da personagem à rua Meng. 
Em seguida, examinemos o que ocorre com a tradução para o alemão de um texto original 
em língua portuguesa. Tomemos dois momentos da narrativa de Jorge Amado A morte e a 
morte de Quincas Berro Dágua, editada na Alemanha sob o título Die drei Tode des 
Jochen Wasserbrüller. Escolhemos trechos em que se explica a origem do apelido Berro 
D’água e em que se descreve o exame do cadáver de Quincas para o atestado de óbito. 
No capítulo IV, onde é narrada a visita do médico, das 38 formas verbais de passado 
utilizadas no original em português (não se incluem formas de Mais Que Perfeito), 23 são 
perfectivas e 15  são imperfectivas. (Amado, 1997), na tradução alemã elas vão 
corresponder a 37 usos do Präteritum e 2 do Perfekt. A única forma de gerúndio no 
português o tradutor também fez corresponder ao Präteritum no alemão. (Meyer-Clason, 
1991). 
No capítulo VII, onde se trata da origem do apelido Berro Dágua, usaram-se 11 formas de 
Präteritum para traduzir 7 formas de Perfeito, 2 de Imperfeito e 1 de gerúndio. 
 O Perfekt, que se usa normalmente no alemão falado quotidiano, aparece no diálogo entre 
o médico e um santeiro e entre o médico e a filha de Berro Dágua. 
“Woran ist er gestorben?” – pergunta o médico. A justificativa deste Perfekt estaria na 
tentativa de reproduzir a fala da personagem. Mas o médico continua sua inquirição sobre 
o morto com um Präteritum: “Litt er an einer Krankheit?! Com essa mesma forma 
responde o santeiro: “Ich kannte ihn seit zehn Jahren...” e com a mesma forma de 
Präteritum continuam as falas até as última linhas do capítulo, quando a filha Vanda a um 
Präteritum do médico responde com um Perfekt: 
médico  – “Wohnte er hier?” (original: _E ele vivia aqui?) 
Vanda – “Wir haben alles getan,...” (original: fizemos tudo...) 
Aparentemente não se justifica o uso do Perfekt para reproduzir as falas. 
A inexistência de gerúndio na língua alemã levou o tradutor mais uma vez, ao uso do 
Präteritum. São dois os exemplos: 
“Vanda levantou-se, afastando o caixão de querosene” “Wanda erhob sich und schob den 
Petroleumkanister beiseite”. 
Na verdade, Vanda estava sentada no caixão de querosene e se ergueu, afastando-o de si, 
ao mesmo tempo em que se levantava. Isso é o que está descrito pelo gerúndio. No texto 
alemão, o verbo no Präteritum erhob, transforma a simultaneidade em ações sucessivas: 
levantar-se e empurrar o caixão. O uso de algum advérbio como gleichzeitig (ao mesmo 
tempo) talvez pudesse remeter à simultaneidade expressa no gerúndio. 
O outro exemplo é similar: 
“E um berro inumano cortou a palidez da manhã no Mercado, abalando o próprio 
Elevador Lacerda em seus profundos alicerces”. 
“Ein unmenschlicher Schrei zerriss die Stille des Marktmorgens und erschütterte sogar 
den Lacerda-Aufzug in seinen Grundfesten” 



No alemão torna-se necessário recorrer-se, às vezes, a verbos diferentes para expressar o 
que foi dito em outra língua no mesmo verbo, no mesmo tempo passado, porém com 
formas aspectuais diferentes. 
O verbo francês savoir, no Passé Simple e no Imparfait, teve de ser traduzido, 
respectivamente, pelos verbos erfahren e wissen no Präteritum, como no exemplo colhido 
em La force de l’âge de Simone de Beauvoir: (Wandruska,1991) 
“Je ne m’émus pas quand je sus...” 
“ich regte mich nicht weiter auf, als ich erfuhr...” 
“Je savais que mon dernier roman ne valait rien...” 
“Ich wusste, dass mein lezter Roman nichts taugte...” 
As frases francesas podem ser perfeitamente traduzidas  em português para o mesmo verbo 
saber e nas formas verbais correspondentes às francesas do original: soube (Perfeito) e 
sabia (Imperfeito). Já no alemão usou-se a mesma forma verbal (Präteritum) de verbos 
diferentes: erfuhr e wusste. O verbo erfahren tem o significado geral de: receber uma nova 
informação, vivenciar algo por si mesmo, pressentir algo. Tal significado é de uma ação 
pontual. Pode também transmitir uma noção de mais duração quando significa 
experimentar, sofrer. Já o verbo wissen tem o conteúdo mais geral de saber, com a marca 
da duração portanto. Assim, estes dois verbos foram muito bem escolhidos para representar 
os aspectos perfectivo e imperfectivo do verbo savoir.  
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RESUMO: Abordamos a obra Gramatiquinha de Mário de Andrade, fundamentando-
nos na Análise do Discurso de linha francesa, com apoio em Bakhtin e Maingueneau e 
na Historiografia Lingüística, com apoio em Koerner e Swiggers. Pelas análises, 
pudemos asseverar a relevância da obra no contexto do século XX e a postura do autor 
em sua obra, reveladoras da importância dos estudos lingüísticos para o 
estabelecimento de uma política de línguas.  
PALAVRAS-CHAVE: língua portuguesa – discurso – historiografia 
 
ABSTRACT: To broach Gramatiquinha of Mário de Andrade, we relied upon Bakhtin 
and Maingueneau, for Discourse Analysis, and Koerner and Swiggers for Linguistic 
Historiography. By the analysis, we could asseverate that work’s importance in the 
context of twenth century and the author’s posture in his work reveal the linguistic 
studies value for the stablishment of a political of languages.  
KEY WORDS: portuguese language, discourse, historiography 
 

Voltando o olhar para o poeta, contista, romancista, crítico literário, epistógrafo, 
Mário de Andrade, que escreveu centenas de cartas para numerosas pessoas, tratando de 
problemas relacionados com a literatura e a estética, pretendemos considerar as obras 
voltadas para as outras formas de conhecimento. 

Com esse objetivo e a partir da pergunta: Em que medida o autor brasileiro 
Mario de Andrade confere importância à teorização sobre a Língua Portuguesa em suas 
anotações sobre a utilização da “língua nacional?”, selecionamos a obra A 
Gramatiquinha de Mário de Andrade: texto e contexto publicada por Edith Pimentel 
Pinto, a fim de analisar o trabalho de um intelectual interessado em conhecer a Língua 
Portuguesa, intervir nela e deixar legados a respeito dela para os seus sucessores. 

Na obra selecionada, Pinto (1990:11) apóia-se: 
 
... essencialmente nos originais de Mário de Andrade, expressamente destinados à 
composição da Gramatiquinha. Acessoriamente, vale-se de notas marginais suas, 
consignadas em obra de caráter lingüístico, em especial na Gramática Secundária 
da língua portuguesa de Said Ali; de alguns poucos escritos, do mesmo caráter; e, 
muito raro, de outros documentos especificados oportunamente.  

 
Para abordarmos o corpus mencionado, fundamentamo-nos na Análise do 

Discurso de linha francesa, tomando como teóricos de base Bakhtin e Maingueneau 
para o desvendamento da postura do escritor sobre a Língua Portuguesa na primeira 
metade do século XX, e na Historiografia Lingüística, Koerner e Swiggers, para atender 
a uma demanda de resgate histórico com vistas à preservação da memória brasileira.  



Dessa forma, julgamos relevante iniciarmos nossas análises a partir do 
rastreamento do Brasil no início do século XX, estabelecendo o clima de opinião do 
período e situando o autor nesse contexto modernista. 

Época de conflitos entre gerações e classes sociais: conservadores e 
progressistas, dominadores (elite) e dominados (proletariado). Os grandes proprietários, 
plantadores de café mantêm a oligarquia cafeeira, estabelecendo uma “política de 
salvação” em que se busca a divisão entre nordeste e sudeste. As demais classes que 
compõem a sociedade constituem-se da burguesia e do proletariado crescente, 
massacrado e rico de reivindicações o que provoca graves crises. agitações sociais e 
anseio por mudanças. 

A existência de movimentos armados e ideológicos: 1922 – Os 18 de 
Copacabana, 1924 – Revolução em São Paulo, 1925 a 1927 - Coluna Prestes, propiciou 
uma conscientização de nacionalidade que dirigiu os movimentos no sentido de oferecer 
ao Brasil uma política não apenas revolucionária mas também autenticamente brasileira. 
Sobre a Coluna Prestes é importante mencionar a frustrada tentativa de se levantar no 
Brasil um movimento revolucionário camponês semelhante ao russo que, apesar de não 
ter obtido sucesso, deixou marcas na formação de um movimento comunista no Brasil. 

Esse clima revolucionário dominante no país somado à crise econômica do café, 
resultante do “crack” norte-americano de 29 e demais desgastes implantaram, no 
Brasil, um estado revolucionário que deu aos brasileiros esperanças de solucionar os 
problemas políticos, sociais e econômicos. 

Embalados por tais aspirações revolucionárias, sobretudo as de esquerda, os 
jovens intelectuais, progressistas e engajados nos movimentos sociais, filiando-se a eles, 
reagiram contra a influência estrangeira excessiva e buscaram a identidade nacional, o 
que refletiu em todas as produções da época. Mario de Andrade, atento a essas 
manifestações, aos avanços tecnológicos e industriais e consciente de sua naturalidade 
paulistana, participa da modernização das artes na “locomotiva do Brasil”, durante a 
Semana da Arte Moderna. 

Dessa maneira, a década de 20 foi um período de ansiosa busca de direções 
estéticas capazes de dar, à literatura e às demais manifestações do espírito brasileiro, um 
caráter moderno, autenticamente nacional. 

Nesse contexto, o papel ativo de Mário de Andrade no levantamento de 
polêmicas e discussões marcou sua obra e sua trajetória como escritor que materializou 
suas formações ideológicas em seu texto, considerado aqui como um lugar de 
manifestação consciente, em que o homem organiza, adequadamente, de acordo com a 
situação contextualizadora de seu discurso, os elementos de expressão que estão à sua 
disposição para veicular o seu discurso. 

Os elementos de expressão são organizados pelo sujeito de maneira 
experimental e criativa, ao deixar de lado a perfeição por acreditar na transitoriedade 
das coisas. Dessa forma, seu texto, lugar de subjetividade, e seu discurso, reflexo das 
condições de produção, revelam, um imbricamento entre os temas e figuras das 
formações discursivas existentes na formação social em que está inserido. Assim, na 
medida em que é determinado pelas formações ideológicas, cita outros discursos, o que 
nos leva a afirmar que o discurso não é único e irrepetível. 

As manifestações acerca da língua como instituição nacional que deve ser 
preservada pelos membros de uma sociedade e que permite a compreensão recíproca 
num presente de uso efetivo, são princípios estruturalistas saussureanos dos quais Mário 
de Andrade se vale, ao mesmo tempo em que se preocupa com o princípio da constância 



das mudanças fonéticas, método estabelecido pela gramática comparada que dominou 
os estudos lingüísticos do século XIX, submetendo a língua, objeto físico, às leis da 
evolução fonética (Lingüística Histórica). 

Remetemo-nos, então à questão da interdiscursividade como processo de 
reconfiguração incessante em que uma formação discursiva é levada a incorporar 
elementos pré-construídos, produzidos fora dela. Incorporaram-se, assim, nos 
comentários, nas observações, nas postulações de Mário de Andrade, as tendências de 
sua época, podendo-se citar anotações feitas, e já mencionadas, sobre a Gramática 
Secundária da Língua portuguesa de Said Ali na Gramatiquinha e que, de natureza 
lingüística, se manifestam subjetivamente com marcas ideológicas reveladoras de que a 
consciência individual é um fato sócio-ideológico (Bakhtin, 1992:35) 

A produção de efeitos de sentido se dá nas formas de interação verbal ligadas às 
situações vivenciadas pelo grupo social dos intelectuais que, descompromissados com 
soluções anteriores, imprimiram às produções literárias um caráter moderno e 
nacionalista. Afirma o sujeito-autor não serem as anotações técnicas, nem para técnicos, 
nem constituidoras de um livro científico, mas pertencentes às produções de seu grupo:  

 
Este é um livro de ficção, e ninguém não aprende gramática nele, é lógico. 
Mostrar que o perigo pra quem se mete numa coisa destas é principiar inventando coisas sem 
nenhuma ligação com a realidade existente. Embora tomando cuidado não me livrei desse 
defeito e é por isso que não apresento o meu trabalho como obra de técnica porém de ficção. 
Não se trata de um livro técnico, nem para técnicos 
Assim fica entendido que isto não é uma obra científica. É ainda e sempre uma obra de 
ficção.(Pinto, 1990:59-60) 
 
A carga sócio-ideológica constante da obra de ficção revela a necessidade de se 

registrar o falar brasileiramente, dirigindo-se a outros sujeitos: pra quem já sabe e não 
pra grupos escolares. (Pinto, 1990:59). Tais ditos referem-se a um conjunto de 
discursos possíveis a partir de inúmeras condições de produção semelhantes, observadas 
em outras tantas obras gramaticais de séculos anteriores: Fernão D’Oliveira – século 
XVI, Amaro de Reboredo – século XVII, Reis Lobato, século XVIII, Pereira Coruja – 
século XIX, Said Ali, século XX (1ª metade). 

O sujeito-autor tem uma vocação totalizante que acaba por estabelecer uma 
relação de dominância de uma formação discursiva sobre as outras na constituição do 
texto em que sobressai o apego às manifestações lingüísticas nacionais diferentes, em 
alguns aspectos, das manifestações lingüísticas portuguesas. Portanto, cada sujeito 
inserido em uma determinada classe social tem uma visão de mundo, sendo essa a sua 
formação ideológica à qual corresponde sempre uma formação discursiva que 
materializa essa visão de mundo. Esse efeito ideológico pode ser percebido nas 
afirmações sobre a língua escrita e sua diferença em relação à falada, na tentativa de 
ressaltar a atitude nacionalista que deve ser buscada em todas as situações em que se 
pudesse ser nacionalista, isto é, ser culturalmente brasileiro: Já não disse sejamos 
brasileiros. Eu fui. Eu não falei: Escrevamos brasileiro. Eu escrevi. (Pinto, 1990:53) 

 
A representação social do locutor como porta-voz da nação brasileira, em 

contexto determinado, leva-nos a afirmar a posição nacionalista moderada do sujeito-
autor que pretende ser naturalmente brasileiro sem opor Portugal (o dono da voz) ao 
Brasil, pois, de acordo com sua posição revelada pelas marcas que atestam seu dizer, 



sua relação com a situação e a sua representação contextualizada apresentam-se da 
seguinte forma: 

 
Não pensem que vou defender Portugal e me tornar simpático pros portugas nacionalistas não. 
Não tenho por Portugal nenhuma ternura maior que a que tenho pelos Cochinchins ou 
norteamericanos. 
Não se trata de reação contra Portugal. Trata-se duma independência natural, sem 
reivindicações nem nacionalismos, sem antagonismos, simplesmente, inconscientemente. 
Ora aplicando o caso à língua o que a gente tem de fazer é isso: ter coragem de falar brasileiro 
sem si amolar com“a gramática de Lisboa. 
...não se trata de reagir, trata-se de agir que é mais nobre e viril.  

(Pinto, 1990:49) 
 
O dever ser brasileiro manifesta-se no caráter interativo da atividade da 

linguagem, pressupondo sujeitos ocupando lugares de brasileiros que podem e devem 
ocupar posições nacionalistas, frente a outros sujeitos ocupando lugares de portugueses 
que podem e devem ocupar posições nacionalistas em terras européias: Não falar nem 
uma vez em regras. Nem tão pouco em normas se possível! Falar só em Constâncias... 
(Pinto, 1990:61) 

Constâncias que significam o repetir sonora e graficamente a língua brasileira 
apartada da portuga. Assim é que o sujeito-autor manifesta-se no texto, assumindo 
várias posições ao mencionar o brasileiro falado no Ceará, em São Paulo e no Rio 
Grande do Sul, com as diferenças vocabulares surgidas por necessidades locais: no Rio 
Grande do Sul – bovinos e eqüinos - e em São Paulo – café. Tais ditos revelam a sua 
relação com a situação contextualizadora e sua representação contextualizada. 

Das posições assumidas pelo sujeito, surge o sentido que é determinado pela 
ideologia no processo sócio-histórico em que o discurso é produzido. Marcado pelas 
novas tendências lingüísticas de um lado e pelas posições tradicionais dos gramáticos e 
comparatistas de outro lado, o sujeito-autor tece considerações acerca das questões 
fonológicas do português, apontando vários metaplasmos notados na língua brasileira, 
como por exemplo: 1) o encurtamento das palavras paroxítonas que sofrem uma síncope 
da vogal pós-tônica em abóbora > abobra, chácara > chacra; 2) a epêntese da vogal em 
advogado > adevogado, absolutamente > abisolutamente. Apontam-se, também, casos 
de aglutinação em pouco + bocadinho > poucadinho e de transformação de dissílabos 
em ditongos em fri-o > friu, ti-o > tiu. 

O sujeito-autor, como observamos, utiliza as palavras, de caráter ideológico, 
com suas mudanças de sentido conforme as posições assumidas por ele que, exercendo 
papéis de acordo com as situações vivenciadas, produz em seu discurso marcas 
referentes àquele determinado momento, estabelecendo-se, assim, como produto 
histórico-social revelado como progressista à procura de firmar uma brasilidade que está 
ideologicamente comprometida pela força da lusofonia lingüística. 

 
É incontestável que com a estilização da fala brasileira que é a minha contribuição pessoal prá 
codificação futura do brasileiro, ninguém não me pode pegar em erro. Basta ver as 
modificações (...) de estilo, de modismos vocabulares e de ortografia dum livro meu pra outro 
pra ver que tudo saiu assim porque eu quis. Mas também por outro lado, se não me podem 
acusar de erro, também é certo que não me deixei adormecer nos braços molengos da 
facilidade. Minha fala é dificílima até. (Pinto, 1990:63) 
 
São mencionadas por Mário de Andrade, as variantes encontradas em suas 

pesquisas de campo, por ocasião de suas viagens pelo Brasil. Notemos dois comentários 



que nos levam a saborear suas teorizações sobre a Língua Portuguesa deixadas em 
anotações sobre a utilização da “língua nacional”: 

 
Escutei em Santa Isabel, estado de S. Paulo, da boca dum caipira cantando modas. / Os ítalo-
brasileiros falam cisas extraordinárias. Fiquei bem uns seis meses freguês dum barbeirinho 
ruim das Perdizes só pra escutar a fala dele que era uma gostosura imprevista com seus 
‘soddisfeito’, ‘quatros dia’ etc. etc. (Pinto, 1990:65) 
 
Ainda sobre o procedimento metodológico adotado na busca da fala brasileira, 

observamos o sujeito-autor engajado em sua luta política na direção de preservar a 
nação brasileira firmemente apoiada em suas manifestações lingüísticas identificadoras 
de um povo com identidade formada durante os quatro séculos de “descobrimento”: 

 
As observações e pesquisas sobre a língua nacional não devem ser feitas exclusivamente entre 
as classes proletárias, entre analfabetos e pessoas rurais. Deve estender-se a todas as classes, 
até mesmo aos cultos, mas sempre na sua linguagem desleixadamente espontânea e natural. As 
observações só não devem se estender aos indivíduos que timbram em falar certo. Ou milhor: 
tem muita importância em verificar e apontar as regras e casos em que mesmo estas pessoas 
‘culteranistas’, por desatenção momentânea pecam contra o português de Portugal ou das 
gramáticas. (Pinto, 1990:109) 
 
O interesse em pontuar, por meio do caráter interativo da atividade da 

linguagem, revelando sujeitos que ocupam lugares de brasileiros conservadores e de 
brasileiros brasileiros que podem e devem ocupar posições, manifesta-se como um 
dever ser brasileiro na tentativa incessante de buscar a identidade nacional. 

Nessa busca, vemos o trabalho do intelectual, Mário de Andrade, que, tecendo 
seus caminhos investigativos pela Língua Portuguesa, interveio nela e deixando legados 
a seu respeito para todos nós, os seus sucessores. Observamos a postura do escritor e 
desvelamo-la, na medida em que, com o objetivo de atender a uma demanda de resgate 
histórico com vistas à preservação da memória brasileira, encontramos o autor brasileiro 
Mario de Andrade, conferindo extrema importância à teorização sobre a Língua 
Portuguesa em suas anotações sobre a utilização da “língua nacional” naquele contexto 
modernista de um Brasil do início do século XX. 

Contexto este revelador de que, na luta entre conservadores e progressistas, o 
sujeito-autor apresenta suas posturas colocando-se ora como conservador para ironizar o 
desejo de preservação de uma língua pura, criticando a atitude de se misturarem outras 
línguas, como o italiano, à fala e o desejo de ser purista na escrita, ora como 
progressista para firmar-se na defesa da brasilidade, criticando o purismo escrito e 
adotando a posição de ser brasileiro por seguir as constâncias lingüísticas do falar 
nacional. 
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RESUMO: O trabalho se propõe a analisar o discurso do aluno, fundamentando-se em 
teóricos relevantes, quer da Psicologia Motivacional, como Seligman, quer da 
Comunicação Virtual, como Pierre Lévy. Convidado, especialmente, a interagir com o 
outro, em uma área sem fronteiras espaciais definidas, o aprendiz é levado a percorrer 
um texto móvel, lançando mão de dispositivos hipertextuais. Essa construção coletiva 
online permite remissões potencialmente infinitas, dentro de uma abordagem interativa, 
em que os novos suportes midiáticos podem fornecer eficientes instrumentos para as 
oficinas de leitura e produção de textos em língua estrangeira.  
PALAVRAS-CHAVE: Comunicação virtual; Hipertexto em LE;  Oficina de escrita 
 
ABSTRACT: This essay proposes an analysis of the students’ discourse, especially 
taking into account Seligman’s thesis on Motivational Psychology and Pierre Lévy’s 
relevant work on Virtual Communication. Being often invited to interact with their 
peers within an area without definite spacial frontiers, the students are often 
encouraged to deal with non-fixed texts. As for their collective written production 
online, it opens a way to potentially infinite remissions within an interactive approach, 
whose mediatic environment works as an efficient tool for reading activities and textual 
production in foreign language teaching. 
KEY-WORDS: Virtual communication; Hypertext in LE; Written workshop 
 
 
Considerações iniciais 
 

Este ensaio pretende  registrar  reflexões  e  algumas atividades  relacionadas   ao  
projeto “Representações intersemióticas em oficinas de escrita”, aplicado em uma turma 
do Departamento de Letras Germânicas e outra no Núcleo de Extensão da UFBA; o 
público-alvo da graduação constituiu-se de alunos de inglês como língua estrangeira, 
enquanto o da extensão se compunha de uma turma de língua alemã. 

Acredita-se que apesar de se viver sob a influência do   paradigma  da   pós-
modernidade,  que preconiza a relevância de se estudar o processo, ao invés de focar 
apenas o produto final a ser avaliado, os cursos de leitura e produção de textos têm, na 
sua maioria, adotado uma abordagem que enfatiza mais os resultados, e não tanto o 
processo da escritura. Assim, nem sempre se intenta expandir a acuidade perceptiva do 
aluno ao longo de seu percurso criativo, tornando-o mais consciente das próprias 
dificuldades e de suas habilidades. 
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Ciente de tais obstáculos, o projeto desejou enriquecer as oficinas de escrita em 
língua estrangeira, sugerindo a visão de um professor comprometido com uma 
abordagem genético-semiótica, que deixa transparecer o caráter indutivo do processo da 
escritura. Genético, por privilegiar a gênese, o brotar e o fluxo do percurso criativo do 
aprendiz; e semiótico, por tornar o aluno consciente da diversidade de signos que utiliza 
na sua criação, signos estes que podem se originar nas mais diversas linguagens. 

A proposta foi trazer uma mudança de atitude por parte do professor e do aluno 
de língua estrangeira, enquanto valoriza o processo de produção escrita do aprendiz, e 
não apenas o seu produto considerado final. Incutindo-se no aluno de língua estrangeira 
uma visão mais ampliada do texto,  pensou-se em levá-lo a vivenciar de modo mais 
consciente e reflexivo o próprio processo de criação. Na base teórica do projeto, 
pretendeu-se investigar a interface com áreas vizinhas da Linguística Aplicada, 
ressaltando aspectos relevantes da Psicologia Motivacional e da Comunicação Virtual.  

Tencionou-se, pois, observar  e analisar as estratégias metacognitivas ativadas 
pelos alunos, ao refletirem sobre o seu processo de criação textual, e ao focalizarem, 
especialmente, o próprio “estilo explicativo”, ou seja, o modo como cada um explica as 
adversidades com que se depara durante a vida. Buscou-se valorizar os rascunhos dos 
alunos e vislumbrar neles  pistas  metodológicas  para  diagnosticar possíveis 
dificuldades em diferentes níveis lingüísticos, tais como o morfológico, sintático, 
semântico e pragmático. A análise desses rascunhos  levou o professor a detectar 
tendências, dúvidas, habilidades, experiências, bloqueios, objetivos, valores, enfim, todo 
um repertório vivencial de cada aluno em particular; assim, foi possível melhor avaliar o 
texto construído pelo aluno, além de  ajudar o aprendiz na sua busca de realização, 
respeitando as próprias características individuais . 

Na verdade, a meta foi atuar sobre o discurso do aluno em dois níveis: quer 
levando-o a re-escrever os seus ensaios, a partir de um código pré-estabelecido, que 
permitisse ao aluno corrigir os erros cometidos na língua-alvo, especialmente no que se 
refere aos critérios de coesão e coerência textual; quer procurando intervir  
positivamente sobre tal discurso, levando o sujeito a reformular as suas narrativas, na 
medida em que se dá conta dos pensamentos negativos automatizados que lhe 
atrapalham a vida.  

Por outro lado,  o foco de atenção desta pesquisa apontou para uma outra 
vertente, em que se buscou encorajar uma produção coletiva online, onde os aprendizes 
atuaram como co-autores de um mesmo texto  construído. Foi possível, então, 
desenvolver atividades interativas do grupo como um todo. 

 
 

Trabalhando com o hipertexto: em defesa da comunicação virtual 
 

Etimologicamente, a palavra “texto” tem a ver com a prática tradicionalmente  
feminina de tecer. A metáfora do hipertexto também remete à atividade de tecer ou 
conectar palavras, frases e imagens, cujos significados remetem uns aos outros. Trata-se 
de um diálogo recursivo em que os textos ecoam mutuamente, extrapolando as 
fronteiras da linearidade do discurso (Lévy, 2001a: 73). 

Para Pierre Lévy,  a  informática  tem  modificado  os lances do jogo da comuni- 
cação, inaugurando um novo paradigma, com o advento da comunicação virtual. O 
conceito de virtual remete a uma “não-presença (...), ao fato de não se pertencer a 
nenhum lugar, a nenhum   espaço designável, (...); quando uma pessoa, uma colevidade, 
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um ato, uma informação se virtualizam,  se desterritorializam”(Lévy, 2001b:20-
1).Percebe-se, então, o fenômeno do “retraimento das distâncias” (Lévy, 2001c:42), 
pois  os membros de uma coletividade virtual não se acham integrados dentro de um 
mesmo espaço, mas ligados pelos mesmos interesses comuns” (Lévy,  2001b: 35-6). 

Dentro de um ambiente hipertextual, é como se cada novo lance iluminasse as 
etapas anteriores e descortinasse sempre múltiplas alternativas possíveis, na medida em 
que uma informação vai remetendo à outra e outra, e assim sucessivamente. Logo, o 
“jogo da comunicação virtual consiste em (...) precisar, ajustar, transformar o contexto 
compartilhado pelos parceiros” (Lévy, 2001a: 21-2), dentro de um ambiente sempre 
fugaz e transitório. À medida em que, a todo o momento, cada indivíduo acrescenta um 
novo comentário ou remete a uma nova leitura, desdobramentos inéditos acontecem, 
modificando o sentido da proposição anterior. 

 Assim, entende-se que dar sentido a um texto equivaleria a conectá-lo a outros, 
e o que conta é a rede de relações semióticas dentro da qual a mensagem seria 
assimilada. Importa reunir  redes de associações, anotações, comentários, sugestões de 
sujeitos diferentes que compartilham um mesmo ambiente virtual e se articulam na 
elaboração coletiva de um hipertexto, que se desdobra em múltiplas possibilidades 
interativas. Ou melhor, em um entrelace de histórias diversas. 

Considera-se, portanto, que a escrita virtualizante desloca-se incessantemente, 
dando lugar a um tipo de comunicação em que as mensagens, com freqüência, 
encontram-se dissociadas no  espaço e/ou tempo, de sua fonte de emissão. São, então, 
recebidas em correspondências on line, em que o texto torna-se cada vez mais dinâmico, 
incitando quase que uma presença  (Lévy, 2001b:38-9). 
 No contexto pedagógico de uma oficina de escrita em língua estrangeira, os 
alunos trabalhando em um ambiente de hipertexto comportam-se como atores da 
comunicação, que constantemente constroem e remodelam os seus universos de sentido; 
desse modo, podem manipular múltiplas conexões associativas, sendo o hipertexto uma 
ferramenta eficiente para a comunicação.  

Considerando que a aquisição de novos conhecimentos se processa de modo 
mais eficiente quando o material é contextualizado dentro de uma rede de associações 
significativas para o aprendiz, as remissões hipertextuais são úteis dentro do processo de 
ensino-aprendizagem. Enquanto esse contexto ou  hipertexto compartilhado possibilita  
conexões eficazes e ajuda o sujeito a reter a informação transmitida, ele atua como um 
ambiente propício para a aprendizagem. Além disso, a intensidade das associações e a 
implicação emocional do sujeito envolvido no processo de aquisição de uma língua 
estrangeira em ambiente hipertextual são elementos importantes da psicologia cognitiva 
e motivacional, que não podem ser desconsiderados. Lembra Pierre Lévy que “as 
representações que têm mais chances de sobreviver (...) são aquelas que estão 
codificadas em narrativas dramáticas, agradáveis de serem ouvidas, trazendo uma forte 
carga emotiva, sendo acompanhadas de música e rituais diversos”(ibidem, 82-3). As 
crenças dos alunos, que normalmente aparecem carregadas de emoção em suas 
narrativas, podem ser também resgatadas e transformadas em instrumentos de 
aprendizagem. 
 
 
Diagnosticando o discurso do aluno e combatendo os pensamentos negativos 
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O processo de ensino e aprendizagem em ambiente virtual pode, dentre outros 
ganhos, levar o aluno a dar-se conta dos valores embutidos nas suas crenças, que 
eventualmente são limitadoras.  Isto acontece porque o indivíduo tem uma percepção 
seletiva, buscando em qualquer ambiente, inclusive no virtual, valores semelhantes 
àqueles que se afinam com os que tenha internalizado ao longo de sua vida. O professor 
pode, então, nesse tipo de atividade interativa, ter a oportunidade de analisar e 
conscientizar o aluno, e quem sabe até, retificar as armadilhas de sua linguagem. 

Aqueles alunos, cujo discurso revelam crenças ou pensamentos negativos, 
tendem a se culpar indiscriminadamente, ou a generalizar os problemas que enfrentam, 
ou ainda, encaram esses problemas como algo permanente e definitivo. Para retificar 
esse discurso, o professor pode usar duas técnicas, a saber, a abstração e a contestação. 
A abstração é uma estratégia que busca distrair o sujeito do pensamento negativo 
dominante, fazendo-o focalizar a sua atenção em outros objetos do mundo externo. Na 
contestação, pode-se, frente uma adversidade, mudar uma reação de abatimento e 
abandono por uma atitude positiva, mais pró-ativa e energizada (Seligman, 1992:272).  

Inicialmente, aconselha-se o sujeito a se distanciar do pensamento pessimista e 
suspender  a sua crença negativa por um instante, para apurar a sua exatidão. Na 
verdade, as crenças ou convicções de cada um não passam, muitas vezes, de meras 
suposições ou crenças negativas automatizadas. A contestação proposta consiste em 
checar a procedência dessas convicções reflexivas e, na prática, Seligman (ibidem, 275) 
sugere quatro maneiras para se contestar: 

 1. Provas: buscar quais são as evidências contra ou a favor, que sustentam essa 
suposição, pois o otimismo aprendido fundamenta-se em argumentos lógicos; 

 2. Alternativas: destacar que a maioria dos eventos são multicausais; no entanto, 
os pessimistas sempre associam o seu insucesso às causas de natureza mais permanente, 
abrangente e pessoal. Nesse contexto, deve-se perguntar: “existe uma maneira menos 
destrutiva de examinar essa situação?” O importante, portanto, é lembrar que a tarefa 
pedagógica consiste em desfazer  hábitos destrutivos e, ao mesmo tempo, desenvolver 
no aprendiz a  capacidade de gerar alternativas; 

 3. Implicações: pode ocorrer que a convicção negativa que o sujeito mantenha a 
seu respeito seja  correta. Nessa situação, a técnica a ser usada é a decatastrofização, isto 
é, apesar de o sujeito ter consciência de que a sua percepção negativa está correta, ela 
não significa um desastre irreparável. 

 4. Utilidade: às vezes, apurar se a crença negativa é correta pode não ser 
relevante. Assim, em caso de perigo, em vez de se perguntar se uma determinada 
convicção é verdadeira, melhor seria indagar: “é prático pensar nisso agora?” Se a 
resposta for negativa, deve-se usar uma das técnicas de abstração (Pare! Marque uma 
hora para se preocupar mais tarde. Anote o pensamento por escrito). 

Como resultado dessa contestação, o aluno pode sentir-se mais fortalecido e 
assumir uma visão mais otimista da situação adversa, identificando motivos e novas 
alternativas; enfim, procura evidenciar os traços pessimistas do seu discurso, tomando 
uma certa distância do próprio enunciado e pesando as consequências da situação em 
que se encontra. Na verdade, é importante monitorar o próprio pensamento porque o 
que se pensa influencia os próprios  sentimentos; o que se pensa e sente fundamenta a 
ação de cada um. Logo, a cadeia é: pensamento>sentimento> ação.  

Cabe ao professor de uma oficina de leitura e produção de texto, consciente 
desses entraves, implementar discussões e utilizar estratégias que levem o aluno a 
contestar suas crenças pessimistas. Ao ouvir, então, os casos narrados pelos alunos, o 
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professor concentra o foco de sua atenção na análise do discurso daquele sujeito, 
especificamente no seu poder de argumentação. Pode, então, não apenas lidar com a 
narrativa singular de cada aluno, como também, com o discurso coletivo do grupo. 
 
 
Encorajando novas narrativas  
 

Tendo em vista estimular o aprendiz a articular os mais diversos tipos de textos 
em oficinas de escrita, interagindo em equipe e percebendo o seu aprendizado de uma 
forma mais significativa para a própria vida, foram desenvolvidas atividades durante os 
cursos, dentre as quais: 

1. Aplicou-se  o  mesmo questionário elaborado por Seligman (1992:48-58), no 
início e no final dos cursos de LE,  para avaliar o quanto um discurso pode ser otimista 
ou  pessimista. Verificou-se, então, que de um modo geral, os escores do teste referentes 
ao estilo explicativo dos alunos não mudaram; entretanto, houve uma maior 
consciência, ao final do curso, das crenças limitadoras reinantes. Conseqüentemente, o 
aprendiz pôde dar-se conta de que a linguagem não é inocente e que, modificando a sua 
linguagem, estará alterando também, a sua visão de si mesmo, do mundo e do futuro. 

Este distanciar-se do próprio discurso negativo também foi observado no 
exercício da desconstrução e re-construção dos relatos pessoais pelos alunos, que foram 
alvo de discussão em sala de aula.  
 2. Utilizaram-se nos cursos, estratégias que valorizam a expressão visual através 
da arte. Tais estratégias se baseiam no construtivismo social, que defende ser a realidade 
uma representação coletiva.   
            O facilitador da aprendizagem dos cursos de LE ajudou os alunos a  expressarem 
a realidade percebida, e na medida em que cada sujeito se expressava através da arte, 
tomava uma certa distância de si próprio, e podia então, analisar a sua narrativa. O 
aprendiz era capaz, então, de compreender os padrões interacionais aí implicados e 
poder destruir as imagens negativas, para mais adiante, reconstruí-las positivamente 
(Riley, 1991:19-22). 
 Uma atividade artística realizada foi solicitar dos alunos que fizessem um 
desenho utilizando oito símbolos universais: árvore, borboleta, caminho, casa, cobra, 
montanha, pássaro e flor. Os símbolos deveriam, então, ser numerados conforme 
surgissem no desenho e, uma vez terminado tal desenho, o sujeito se incluiria no 
contexto. Em seguida, cada um teria que expressar o que pensava, sentia e agia em 
relação a cada símbolo; a meta era estimular reflexões sobre o modo como cada um se 
projetava no desenho, que estaria relacionado, por sua vez, com o modo de  sua inserção 
no mundo e com o seu estilo explicativo, complementando, assim, o próprio perfil 
traçado (Jung, 1964:94). 
 3. Trabalhou-se com narrativas que ressaltam temáticas universais, como 
questões culturais e identitárias. As atividades incluíam, dentre outras, a construção de 
relatos individuais e narrativas coletivas construídas on line. 
 Os alunos, inclusive o próprio professor, constituíram uma lista de correio 
eletrônico, através da qual os ensaios eram enviados por e-mail, de modo que todos 
recebiam uma cópia dos mesmos e tinham acesso às correções indicadas, bem como os 
respectivos comentários do professor. Em outros momentos, este recurso virtual era 
usado como suporte para os alunos comporem seus textos coletivamente, dando 
subsídios para discussões posteriores em sala de aula. 
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Considerações finais 
 

Reiterando a importância do envolvimento pessoal do aluno no processo de 
aprendizagem, percebeu-se nas oficinas observadas que, no momento em que os sujeitos 
participaram ativamente do processo de aquisição do conhecimento, registraram-se 
ganhos consideráveis. O uso da multimídia interativa utilizada nas oficinas de escrita 
em apreço favoreceu uma atitude exploratória, ou mesmo lúdica, face ao material 
assimilado, além de se revelar um instrumento útil dentro da prática pedagógica 
adotada, que buscou intervir no discurso do aluno, expresso tanto verbal, como não 
verbalmente. 
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Resumo: A análise de “Canção da Tarde no Campo” busca demonstrar a importância 
do acoplamento na unidade e memorabilidade de um poema. 
Palavras-chave: estrutura poética, acoplamento, unidade, memorabilidade. 
 
Abstract:The analyses of “Canção na Tarde no Campo” pretends  to show the 
importance of “acoplamento” in the unit and memorability of the poem. 
Key-words: poet structure, acoplament, unit, memorability 

Levin reconhece, como características próprias da poesia, de um lado, sua 
particular unidade de estrutura, ou seja, a de amalgamar a forma e o significado, e, de 
outro lado, a tendência que tem o poema de permanecer em nosso espírito, de persistir 
na memória (Levin, S. R., 1975). 

Somente importam, pois, ao estudo da poesia os tipos de relações que resultam 
na imposição, ao discurso, de uma estrutura adicional àquela que deriva do uso comum 
da linguagem, isto é, o metro, a rima, as aliterações e os acoplamentos (“coupling”). 

Com relação ao metro, a periodicidade que envolve os lugares sucessivos em 
que recai o icto confere à criação poética uma certa equivalência. Na rima, as formas 
fonicamente equivalentes se verificam em posições equivalentes no esquema rimático, 
enquanto as aliterações e assonâncias são a ocorrência de formas equivalentes no metro 
de um poema. Essas formas fonicamente equivalentes podem também equivaler-se 
semanticamente. 

Um poema explora sistematicamente as equivalências fônicas e/ou semânticas. 
Mas, para Levin (1975), não é a mera convergência que é importante e, sim, aquela em 
que as duas convergências (de som e/ou de sentido) se dão em posições equivalentes; 
por outras palavras, quando temos um acoplamento de convergências, a estrutura 
verdadeiramente importante para a poesia. 

Essa noção de acoplamento parece produzir grande efeito unificador e 
memorável num poema, uma vez que forma e significado então se fundem. 

É o que tentamos demonstrar. 
Convencionalmente, o metro e a rima incorporam ao poema uma periodicidade 

de equivalência. “No caso do metro, tal periodicidade envolve os lugares sucessivos do 
verso poético em que recai o icto. ... No caso da rima, a periodicidade envolve finais-de-
verso, em certas combinações, dependendo do esquema rimático empregado no poema. 
... Quando formas fônica ou semanticamente equivalentes ocorrem em posições que 
sejam equivalentes com respeito ao eixo rimático ou métrico, vale dizer, em posições de 
gêneros equivalentes, temos outra estrutura importante para a unidade de um poema. 

As formas fonicamente equivalentes que ocorrem nessas posições de gênero 
equivalente dão-nos os vários recursos poéticos chamados pelos nomes tradicionais de 
‘rima’, de um lado, e ‘aliteração’, ‘assonância’, ... de outro” (Levin, S. R., 1975). Na rima 
as formas fonicamente equivalentes se verificam em posições equivalentes no esquema 



rimático, enquanto as aliterações e assonâncias são a ocorrência de formas equivalentes 
no metro de um poema. 

 
 

Texto e Análise 
Canção da Tarde no Campo 

(Meireles, C., 1967) 
 

Caminho do campo verde, 
estrada depois de estrada.  
Cercas de flores, palmeiras,  
serra azul, água calada. 
Eu ando sozinha  
no meio do vale.  
Mas a tarde é minha. 
Meus pés vão pisando a terra  
que é a imagem da minha vida:  
tão vazia, mas tão bela,  
tão certa, mas tão perdida! 
Eu ando sozinha  
por cima de pedras.  
Mas a flor é minha. 
 

Os meus passos no caminho  
são como os passos da lua:  
vou chegando, vais fugindo,  
minha alma é a sombra da tua. 
Eu ando sozinha  
por dentro de bosques.  
Mas a fonte é minha. 
De tanto olhar para longe,  
não vejo o que passa perto.  
Subo monte, desço monte,  
meu peito é puro deserto. 
Eu ando sozinha  
ao longo da noite.  
Mas a estrela é minha. 

Do ponto de vista sintático, o poema se divide em quatorze frases, de extensão 
desigual, separadas por ponto final, e uma, por ponto de exclamação. 

Com o auxílio de um quadro numerado indicaremos as divisões sintagmáticas do 
texto, onde elementos equivalentes sintagmática e semanticamente serão dispostos uns 
sobre os outros, numa mesma coluna. 

Para deixar claros os acoplamentos, faremos no texto algumas inversões e 
restituir-lhe-emos palavras subentendidas. 

A1ª frase vai do 1º ao 2º verso; a 2ª do 3º ao 4º verso; a 3ª, do 5º ao 6º verso; a 4ª 
é o 7º; a 5ª vai do 8º ao 11º; a 6ª, do 12º ao 13º; a 7ª é o 14º; a 8ª vai do 15º ao 18º; a 9ª, 
do 19º ao 20º; a 10ª é o 21º verso; a 11ª frase vai do 22º ao 23º verso; a 12ª, do 24º ao 
25º verso; a 13ª, do 26º ao 27º e a 14º frase é o 28º verso. 

  1 2 3 4 
I — (O) Caminho do 

campo verde 
(é) estrada depois  

de estrada 
 

II — (O Caminho do 
campo verde) 

(são) cercas de flores, 
palmeiras, serra 
azul, água calada. 

 

III — Eu ando sozinha no meio  
do vale. 

IV — Mas a tarde é minha.  
V — Meus pés  vão pisando  a terra   

  Que é a imagem da  
    minha vida:  
    tão vazia,  
  mas (que) (é) tão bela,   
    tão certa,  
  Mas (que) (é) tão perdida!  



VI — Eu ando sozinha por cima  
de pedras. 

VII — Mas a flor é minha.  
VIII — Os meus passos são  no caminho 

  como os passos    
  da lua (são):   
  (Eu) vou chegando   
  (tu) vais fugindo,   
  minha alma é a sombra da tua.  

IX — Eu ando sozinha por dentro  
de bosques 

X — Mas a fonte é minha  
XI — (Eu) (não) vejo o  

  Que passa  Perto. 
  de (eu) (tanto) olhar  Para longe 

XII — (Eu) subo monte,  
  (Eu) desço monte,  
  Meu peito é puro deserto.  

XIII — Eu ando sozinha ao longo  
da noite 

XIV — Mas a estrela é minha.  
 
Na 1ª e na 2ª frase, o poema comporta uma proposição em cada uma. Na 3ª e na 

4ª, também, ligando-se as proposições pela coordenativa mas. Na 5ª frase, o poema 
comporta quatro proposições, sendo a 2ª uma subordinada adjetiva (introduzida pelo 
relativo que), em relação à 1ª, a principal; e as duas outras, coordenadas adversativas. 
Na 6ª e na 7ª frases, repete-se a estrutura da 3ª e 4ª, o que também vai ocorrer na 9ª e 10ª 
e na 13ª e 14ª, ou seja, em todos os tercetos. Todas as 2ªs frases dos tercetos têm 
idêntica estrutura: ligam-se à frase anterior por uma coordenada adversativa. Na 8ª 
frase, são cinco as proposições: a 1ª, a principal (Os meus passos no caminho são...); a 
2ª uma subordinada comparativa (como os passos da lua (são)); a 3ª (vou chegando) e a 
4ª (vais fugindo) são coordenadas assindéticas, e também a 5ª (minha alma é a sombra 
da tua). Também nesta 3ª quadra acontece o que se verifica na 2ª: há uma oração 
subordinada adjetiva à principal, e outras coordenadas entre si, mas, desta vez, 
assindéticas. Na última quadra, formada de duas frases: a 11ª e a 12ª do texto, há uma 
oração principal (não vejo o) na 11ª, seguida de uma oração subordinada adjetiva (que 
passa perto) e de outra infinitiva causal (de tanto olhar para longe) e, na 12ª frase, três 
proposições coordenadas entre si (subo monte, desço monte, meu peito é puro deserto). 

A estrutura sintática, pois, deste  poema apresenta simetrias nas quadras e nos 
tercetos, acentuando-se o paralelismo dos tercetos, onde, semanticamente, os termos são 
sempre ligados pela adversativa mas e o 1º e último versos são sempre idênticos 
sintática e semanticamente (Eu ando sozinha... Mas ... é minha). 

No interior destas proposições quatro séries de elementos estão em posições 
paralelas: são aquelas que colocamos nas colunas 1, 2, 3 e 4. Os elementos da coluna 1 e 
2 são equivalentes do ponto de vista semântico: todos os elementos de 1 são sinédoques 
do Ego (pés, passos, alma, peito) e da Vida (tarde, flor, fonte, estrela), esclarecendo-se 
isso pela própria afirmação da poetisa, quando diz: 



“Meus pés vão pisando a terra 
que é a imagem da minha vida:”, 

permitindo-nos entender que o seu eu se funde no caminho por que vai passando em 
vida, e de que se vai assenhoreando na sua identificação com ele. E os elementos da 
coluna 2, verbos, pertencem a três classes semânticas, prevalecendo os de movimento: 
ando, vão pisando, vou chegando, vais fugindo, passa, subo, desço; temos depois o 
verbo ser e os verbos ver e olhar. Na coluna 3 seguem os elementos integrantes do 
predicado: os predicativos, aos verbos não-nocionais (é) estrada depois da estrada; 
(são) cercas de flores, palmeiras, serra azul, água calada; sozinha; minha; a imagem 
da minha vida; (é) tão bela, (é) tão perdida; sombra da tua; (é) puro deserto, 
completando-se o todo; e os objetos aos verbos transitivos: (vão pisando) a terra; (vejo) 
o; (subo) monte; (desço) monte – semanticamente nomes concretos. Na coluna quatro, a 
dos elementos que seguem aos verbos de movimento, aparecem os adjuntos adverbiais 
de lugar: no meio do vale; por cima das pedras; no caminho; por dentro de bosques; 
perto; para longe; ao longo da noite – metáforas, alguns, da trajetória do homem por 
sua vida na terra. 

Até aqui se pôde observar que o poema-canção é quase um todo simétrico e que 
os fenômenos de distribuição formal têm um fundamento semântico. Causa efeito 
sensível a insistência, através do refrão, de enfatizar a solitária andança do ego pelo 
mundo, a carregar, consigo, desse mesmo mundo, pelo caminho que é a sua vida, um 
pedaço que faz seu, como se se identificasse com ele, e se fosse, por isso, 
assenhoreando das coisas que vê pelos caminhos vários, dos valores que elas 
representam. 

Esse caminho por que segue o homem, em busca do seu ideal, seria feito de vale, 
pedras, bosques, noite, confundindo-se, numa relação metafórica, com a sua própria 
vida, feita de profundos mistérios, dores, angústia, solidão, através do que iria sendo ele 
recompensado pela tarde, pela flor, pela fonte, pela estrela, símbolos respectivos, 
talvez, de maturidade e entendimento, de amor, de paz e de esperança. 

Certo é que nem todos os aspectos distinguidos na análise feita têm igual 
importância. Muitos deles, porém, parecem comprovar o valor dos acoplamentos na 
organização do poema. Sua função principal é unificá-lo: foi o que tentamos 
demonstrar. 

Quanto ao caráter de permanência, acreditamos que, mais do que tudo o que 
dissemos sobre a estrutura do poema e a força da sua unidade, ficou a ressoar na 
memória do leitor a impressão dos versos de Cecília. 
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O PROCESSO DE LEGENDAGEM NO BRASIL 
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RESUMO: O processo de legendagem no Brasil depende do tipo de legenda usado.  Na 
legendagem aberta, está ligado ao tipo de software utilizado pela empresa legendadora. O 
programa vai determinar o espaço que as legendas ocuparão. Esse espaço também será 
influenciado pelo tempo e pela velocidade da fala. Os legendistas nem sempre tem acesso 
ao programa, tendo que fazer a tradução num processador de texto. Depois disso, o texto é 
marcado e gravado na fita por outros profissionais.  Na legendagem fechada, somente um 
software é utilizado, ficando o tradutor (estenotipista) responsável por todo o processo, 
com o auxílio de um estenógrafo computadorizado. 
PALAVRAS-CHAVE: legendação/legendagem – legenda aberta/fechada – tradução 
 
ABSTRACT: The process of subtitling in Brazil is dependent on the type of subtitle used. In 
open subtitling, it is attached to the software used by the subtitling company. The software 
will determine the space the titles will occupy. This space will also be influenced by time 
and speed rate.  The subtitlers not always have access to this software, having to make  
their translation in a word processor. After that, the text is spotted and subtitled by other 
professionals. In closed subtitling, only one software is used and the translator 
(stenocaptioner) is responsible for the  whole process by means of an stenograph. 
KEY WORDS: subtitling – open subtitle – closed subtitle/caption – translation  
 

A tradução por meio de legendas é a interpretação condensada ou não das falas de 
um filme ou programa de televisão. É atualmente muito utilizado no Brasil nos diferentes 
meios de comunicação. Antes da popularização dos canais a cabo, esse método de tradução 
audiovisual aparecia apenas nos cinemas e nos vídeos domésticos. Atualmente, as legendas 
podem ser vistas também na televisão fechada, onde a legendagem é mais comum do que a 
dublagem. 

As pesquisas nessa área aconteceram principalmente na metade dos anos 80 na 
Europa e no início dos anos 90 no Brasil. Na Europa, são as empresas legendadoras, os 
distribuidores e os canais de televisão que produzem pesquisas para facilitar a divulgação 
de sua programação para diversas culturas diferentes. Já no Brasil, quase todas as pesquisas 
realizadas até agora  foram feitas pela academia, através de várias teses de doutoramento e 
dissertações de mestrado. Os resultados destas pesquisas ainda não chegaram aos 
profissionais da área, apesar de essas pesquisas levarem em conta o contexto em que a 
tradução é realizada.  Então, todo pesquisador nessa área precisa conhecer as condições de 
produção das legendas para poder analisá-las. Um aspecto importante a ser considerado é o 
processo de legendagem.  

Aqui serão apresentados as principais características da confecção dos dois tipos de 
legenda mais comuns em nosso país – a legenda fechada e a legenda aberta. O foco será 
principalmente naquelas produzidas para televisão e vídeo Antes de iniciarmos essa 
apresentação, gostaríamos de esclarecer algumas questões sobre o tema. 



1. A CLASSIFICAÇÃO DAS LEGENDAS 
A legenda pode ser classificada segundo dois parâmetros: o LINGÜÍSTICO e o 

TÉCNICO. Quanto ao primeiro parâmetro, pode ser tanto intralingual quanto interlingual. 
A INTRALINGUAL é aquela na mesma língua do texto falado.  É usada em programas 
domésticos para os telespectadores com problemas auditivos, em programas destinados a 
aprendizes de uma língua estrangeira (Gottlieb, 1998) e também nos telejornais para 
reportagem cujo som não esteja muito audível. 

A legenda INTERLINGUAL é aquele tipo mais conhecido, ou seja, é a tradução, na 
língua de chegada, em forma de código escrito, dos diálogos de um filme ou programa de 
TV em língua estrangeira. É o tipo de legenda mais conhecido, pois é aquele utilizado nos 
cinemas, nos vídeos e nas televisões brasileiros. 

Quanto ao aspecto técnico, elas podem ser abertas ou fechadas. A legenda 
ABERTA é aquela sobreposta à imagem antes da transmissão ou exibição, ou seja, sempre 
aparece na tela e não depende de um decodificador para ser acionada.  Pode ser “virtual”, 
no caso de transmissão por satélite, “queimada” a ácido (nos filmes em película para 
exibição em cinema) ou gravada eletronicamente (nos filmes para distribuição em vídeo). 
Pode ser de cor amarela ou branca, podendo aparecer na tela centralizada e alinhada  à 
esquerda ou direita. 

A legenda FECHADA (Closed caption) é escrita em letras brancas, em caixa alta ou 
baixa, sobre tarja preta. O acesso ficará a critério do telespectador através de um 
decodificador de legenda (tecla Closed caption) localizado (quando disponível) no controle 
remoto do aparelho de televisão. Essas legendas são convertidas em códigos eletrônicos e 
inseridas na linha 21 do intervalo vertical em branco do sinal da TV. Pode ser de 2 tipos: 
 A legenda do tipo rotativo (ou Roll-up) é aquela cujas linhas sobem da parte inferior 
da tela de TV continuamente, em um máximo de 4 linhas por vez (aqui no Brasil são duas 
linhas) e as palavras que a compõem são exibidas da esquerda para a direita. Geralmente, é 
o tipo usado para legendagem fechada ao vivo. Esse sistema rotativo de legendagem pode 
ser encontrado nos telejornais, no “Fantástico” e no “Programa do Jô” exibidos pela Rede 
Globo de Televisão como se pode observar na reportagem do Jornal Nacional abaixo 
(figura 1). 

A legenda Pop-on é aquela cujas frases ou sentenças surgem como um todo e não 
palavra por palavra como acontece com a legenda rotativa. Ficam temporariamente na tela, 
geralmente em sincronismo com o áudio, desaparecendo em seguida ou sendo substituídas 
por outras legendas. É o tipo de legenda usado em programas pré-gravados. A legenda Pop-
on assemelha-se à legenda aberta. A Globo a utiliza para os filmes e mini-séries, como 
mostra a figura 2 , um trecho da mini-série “Jesus”. 

  
 
 

 
 

 
 

Figura 2: Legenda Fechada Pop-on (Foto Cid
Barbosa)
Figura 1: Legenda Fechada Roll-up (Foto 
Cid Barbosa) 



Vale ressaltar, que nesse caso a mini-série é legendada a partir do filme dublado em 
português, o que não ocorre com a versão em legenda aberta, traduzida diretamente do 
inglês. Aqui temos uma tradução pivô (pivot translation), ou seja, uma tradução feita a 
partir de outra tradução. Pelo exposto, pudemos constatar que a legenda fechada no Brasil, 
geralmente, aparece em traduções intralinguais. No caso da legenda fechada Roll-up, a 
tradução aproxima-se de uma transcrição, isto é, a legenda fechada traz quase toda a fala 
original, diferentemente da legenda aberta, em que muita condensação é feita. Na 
Inglaterra, segundo De Linde & Kay (1998), as legendas fechadas são editadas e chamadas 
de Closed subtitles e não Closed caption, como no sistema americano. Esta edição feita no 
sistema europeu, também acontece nas legendas fechadas Pop-on brasileiras. Entretanto, 
como são produzidas a partir do texto dublado, a quantidade de condensação, algumas 
vezes, é menor do que a da legenda aberta. 

Após  essa breve exposição sobre as definições de legenda aberta e legenda fechada, 
passaremos a discutir o processo de produção dessas legendas. 

 
3. A LEGENDAGEM ABERTA 
O processo de legendagem aberta  para vídeo e televisão no Brasil funciona da 

seguinte maneira. Primeiro, o tradutor recebe do “laboratório” ou “empresa legendadora” a 
fita a ser traduzida. Depois da tradução, vem a MARCAÇÃO (o início e o fim de cada 
legenda) realizada por um profissional chamado de MARCADOR. Em seguida, as legendas 
são revisadas pelo REVISOR para serem gravadas na fita por computador ou por um 
operador. Portanto, podemos perceber que quem põe as legendas na fita não é o tradutor e 
sim um profissional chamado por Alvarenga (1998:216) de LEGENDADOR. Para 
diferenciar esse profissional do tradutor, a autora o chamou de LEGENDISTA, fazendo uso 
de um termo já utilizado em duas obras de referência da língua portuguesa (“Dicionário 
Contemporâneo da Língua Portuguesa” de Caudas Aulete e “Dicionário Contemporâneo da 
Enciclopédia Mirador Internacional”. Resumindo, os termos seriam os seguintes: 
Legendação                                                                                                         Legendagem 

 
Tradução → Marcação → Revisão → Gravação 
       ↓                                 ↓                                         ↓                                      ↓ 
Legendista              Marcador                                   Revisor                            Legendador 

 

O diagrama mostra que Lina Alvarenga divide o processo em duas etapas. Chama o 
processo todo de LEGENDAGEM, reservando para a tradução um termo específico, a 
LEGENDAÇÃO. A autora propõe esta divisão, porque aqui o tradutor não é o responsável 
por todo o processo, como acontece na Europa. Portanto, Subtitling em inglês seria, 
legendação e legendagem em português. 

A legendação de um filme pode ser feita com ou sem o auxílio de um software 
específico. Todas as empresas legendadoras ou emissoras de TV usam um software 
específico para legendagem nas fases de marcação e gravação das legendas na sub-matriz 
do cliente, mas apenas algumas permitem que seus tradutores o utilizem na fase de 
legendação. O uso do programa facilita o trabalho de preparação das legendas porque essa é 

Figura 3: O Processo de Legendagem  no Brasil 



uma das suas principais finalidades. 
Se a empresa legendadora ou emissora de TV não fornece ao seu legendista o 

software adotado, a legendação é executada com um processador de textos normal - 
geralmente o Word for windows. Quando a legendagem eletrônica era feita apenas com um 
gerador de caracteres, pedia-se ao tradutor que fizesse suas legendas em letra de forma em 
papel quadriculado ou datilografada. Para isso, o legendista precisava fazer a marcação do 
tempo de fala mentalmente ou, de posse do roteiro, marcar as pausas no texto escrito. 

No Brasil, os programas de computadores para a legendagem (SYSTIMES e 
SCANTITLING, conhecido como CAVENA) não são utilizados com muita freqüência 
pelos tradutores pela dificuldade de acesso a eles. O processo acontece da seguinte forma: o 
distribuidor passa a fita matriz para a empresa legendadora, que contrata o tradutor. A 
marcação é feita manualmente com a ajuda de um microcomputador, do programa Word e 
do Time code reader. A fita de trabalho ou seja a fita a ser legendada vem com um relógio 
que marca as horas, os minutos, os segundos e os quadros do filme. Esse relógio é chamado 
de Time code reader (TCR)  e constitui-se na principal ferramenta de trabalho do 
legendista. Essa ferramenta torna-se ainda mais importante se a legendação não for feita 
com software. O TCR 01:20:33:01 mostra que o filme já rodou uma hora, vinte minutos e 
43 segundos. A imagem se encontra no quadro 1 de um total de 29 quadros por cada 
segundo. 

Depois de concluída a legendação, o legendista entrega sua tradução para o 
“marcador”.  Depois  de passar pelo “revisor”,  o processo chega ao fim com a atuação do 
“legendador”.  

Luyken (1991:42-45) mostra os aspectos que influenciam a confecção das legendas. 
São eles:  
1. o espaço na tela disponível para o texto: a legenda tem no máximo duas linhas de 2s 

cada; num filme de 35 mm (o mais usado na TV) o máximo de caracteres por linha é 
entre 32 e 40, no de 16 mm o máximo fica entre 24 e 27; 

2. o tempo disponível para cada legenda depende de três fatores - a quantidade de texto, a 
velocidade de leitura dos telespectadores (normalmente entre 150 a 180 palavras por 
minuto) e os intervalos entre uma legenda e outra (aproximadamente ½ segundo); 

3. o tempo de inserção e retirada de cada legenda: geralmente são observados os cortes 
(mudança de cena) e as pausas (quando o personagem se cala para respirar) e o formato 
das legendas na tela. 

Como foi dito anteriormente, no Brasil o número de caracteres por linha vai 
depender do tipo de software a ser usado para a legendação. Durante a legendação, se o 
tradutor não dispuser do programa, pode fazer uma simulação dele, através de papel 
quadriculado e do Word. Com a régua do processador de texto medindo 4,25 cm, 4,5 cm e 
4,75 cm (fonte times new roman tamanho 10), o tradutor teria, aproximadamente as 
seguintes relações de caracteres por segundo:  

 4,25 4,5 4,75 
1s 14 caracteres 15 caracteres 16 caracteres 
2s 28 caracteres 30 caracteres 32 caracteres 
3s 42 caracteres 45 caracteres 48 caracteres 
4s 56 caracteres 60 caracteres 64 caracteres 

 
 
Figura 4: Relação Tempo/Caráter na Simulação do Software de Legendagem



 
Para exemplificar, vejamos como se dá o processo da legendação do seguinte trecho 

do filme “Uma Babá Quase Perfeita” (1993), utilizando a régua de 4,5 cm (Araújo, 
2001:143-144): 

     Sra Doubtfire: Those who don’t follow the schedule will be punished. 
     Natalie:             Punished?  
     Lydia:               She’s lying. She would never punish us. 
     Sra Doubtfire:  Don’t fuss with me! 
A cena dura 10s, tendo o primeiro personagem falado por 3s, com direito a 45 

caracteres. A fala teve a seguinte legenda: 
Q u e m  n ã o  s e g u i r  o  h o r á r i o,  s e r á
p u n i d o                         

O formato dessa legenda ficou um pouco diferente na tela, provavelmente porque 
esta empresa legendadora achou que aumentava a legibilidade (Quem não seguir o/ horário, 
será punido).  Natalie e Lydia falaram por 1,5 segundo (pouco mais 15 caracteres). Apesar 
do corte (esse assunto será abordado a seguir), não há tempo para duas legendas (pelo 
menos 1s cada). Neste caso, as duas falas ficam na mesma legenda, formando um diálogo: 
- P u n i d o?                       
- E l a  e s t á  m e n t i n d o.            

As duas últimas falas possuem a duração de 1s cada. A primeira é a segunda parte 
da fala de Lydia, que ganhou outra legenda, devido ao corte e Natalie falar menos de 1s. As 
duas legendas ficaram assim: 

E l a  n u n c a  n o s  p u n i r i a.          
 

N ã o  s e  m e t a  c o m i g o.             
Vejamos agora os principais aspectos referentes à legendagem fechada. 
 
3. A LEGENDAGEM FECHADA 
A legenda fechada no Brasil é produzida por uma empresa chamada Steno do 

Brasil. A Globo, a única emissora que legenda regularmente sua programação, envia o sinal 
por satélite para a companhia, que legenda a programação, muitas vezes, em tempo real, 
pois muitas reportagens são feitas ao vivo. 

O profissional encarregado da legendagem é chamado de “estenotipista” 
(stenocaptioner em inglês), utilizando o “estenógrafo computadorizado” (stenograph). Para 
desempenhar tal tarefa, o profissional precisa ser um bom digitador, pois necessita digitar 
em média 160 palavras por minuto. Existem ocasiões em que tem que lidar com repórteres 
(caso de Cléber Machado) que chegam a falar 187 palavras por minuto em programas 
legendados ao vivo (Klein, 2000). 

O estenógrafo é equipado com um teclado especial, o estenótipo (stenotype). O 
aparelho tem 24 teclas que podem ser acionadas simultaneamente, o que possibilita uma 
maior rapidez. Outro fator preponderante para sua agilidade é o fato de as palavras serem 
digitadas pelo som, ou seja, pela fonética aproximada e não pela ortografia. Com apenas 
poucos sons digitados, um programa de computador faz a busca num dicionário e encontra 



a palavra desejada. Entretanto, algumas vezes isso não acontece, podendo a operação 
produzir uma palavra indesejada. 

Robson (1997:73-4) acrescenta que o estenótipo é igual ao teclado usado em 
tribunais e não tem muita semelhança com o de um computador ou de uma máquina de 
escrever. As sete teclas da esquerda (STKPWHR) são pressionadas com os dedos da mão 
esquerda para criar consoantes iniciais (sons no início da sílaba) e as 10 da direita 
(FRPBLGTSDZ) criam as consoantes finais. Os polegares escrevem as vogais (AOEU). 
Para exemplificar que as palavras são digitadas pelos sons e não pela ortografia, dá o 
exemplo da palavra inglesa “cat” (gato). Diz que para escrevê-la, pressiona-se 
simultaneamente as teclas K-A-T. Para escrever uma letra que não consta no teclado, basta 
pressionar uma combinação das teclas existentes. Muitas vezes, essas combinações podem 
mudar dependendo da posição dos sons. Por exemplo, se o som [n] for inicial, as teclas 
TPH devem ser acionadas simultaneamente. Em posição final, devem ser pressionadas as 
teclas PB. Resumindo, para digitar uma pequena palavra como Non em inglês, deve-se usar 
a seguinte combinação: TPH (com a mão esquerda), O (com o polegar) e PB (com a mão 
direita).  

Para os algarismos, é preciso pressionar a barra de números para que eles surjam na 
tela: “1234” (mão direita), “6789” (mão esquerda),  “0” (polegar direito) e “5” (polegar 
esquerdo). O estenotipista pode escrever qualquer combinação numérica, acionando as 
teclas desejadas. Se a combinação puder ser lida da esquerda para a direita, como o número 
“137”, as três teclas podem ser acionadas ao mesmo tempo. Caso contrário, como o número 
“731”, cada tecla é pressionada individualmente. Por isso, muitas vezes, pode-se observar 
que o estenotipista prefere digitaro número por extenso para evitar que um número 
indesejado apareça na tela. 

Estas são as principais características do processo de legendagem no Brasil. 
Qualquer análise do produto desse processo precisa ter em conta qual a influência dele na 
tradução. Este procedimento é necessário, porque a legendagem, apesar de utilizar a escrita 
como instrumento, não pode ser tratada como um texto escrito. Como pudemos observar, o 
processo é bem mais complexo, envolvendo muitas questões técnicas, textuais e tradutórias. 
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Resumo: Aspectos fonéticos no processo de aquisição de português por alunos 
hispanofalantes. Descrição da pesquisa. Problemas, hipóteses, metodologia de trabalho 
e análise de caso.  
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Abstract: Phonetic aspects during portuguese learning by spanish students. Description 
of the research. Problems, hypothesis, methodology, case analisys.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
Este trabalho é parte de um Projeto de Pesquisa sobre aquisição de português por alunos 
hispanofalantes, do Projeto de Ensino e Pesquisa de Português para Estrangeiros da 
Faculdade de Letras da UFRJ. Participam do Programa as Professores Ana Catarina 
Moraes Ramos Nobre de Mello, Danúsia Torres dos Santos, e Patrícia Maria Campos de 
Almeida, além de alunos-monitores. O Projeto, coordenado pela Professora Mônica 
Maria Rio Nobre, conta com a colaboração das professoras do Programa além de quatro 
alunos bolsistas de Iniciação Científica. 
Apresentam-se, aqui, alguns aspectos fonéticos no processo da aquisição do português 
por alunos hispanofalantes. Investigam-se os casos em que esses alunos mais apresentam 
dificuldades de articulação e de compreensão fonética e fonológica. Também são 
contempladas as dificuldades de articulação de consoantes que  não constituem distinção 
em espanhol, mas são relevantes fonologicamente no português. O que torna esta 
pesquisa particularmente original e interessante é o fato de se estudar a dimensão da 
tonicidade e da nasalidade vocálica, assim como o contraste entre consoantes nas duas 
línguas. Há um ponto indiscutível preconizado pelos falantes de português e pelos 
foneticistas, que é o de que é mais fácil um brasileiro entender espanhol, do que um 
hispanofalante nos entender. Essa afirmação tem fundamento no fato de que o sistema 
fonético-fonológico do espanhol é menos complexo do que o do português. Logo, o 
aprendiz hispano tem maiores barreiras a vencer ao estudar um sistema um pouco mais 
sofisticado como o nosso em termos fonéticos. 
 
2. PROBLEMAS 
 
A questão central desta pesquisa é a tentativa de detectar as dificuldades fonético-
articulatórias que os aprendizes apresentam no decorrer do processo de aquisição do 
português. Três perguntas, portanto, emergem dessas dificuldades: 
 



a) quais são os traços mais marcantes na fala dos alunos hispanofalantes aprendendo 
português ? 

b) o que caracteriza o uso de um sistema intermediário (interlíngua) vulgarmente  
conhecido como “portunhol”? 

c) em que fase do aprendizado o “portunhol” deixa de ser um estado permanente e passa 
a se constituir em um estágio do aprendizado do português ? 

 
Um outro problema que se coloca aqui, de natureza teórica, é o de examinar e testar as 
diferenças significativas entre o espanhol e o português através de uma análise de erros. 
Ficando provado que a “interlíngua” existe apenas como estágio e não como estado, 
pretende-se, então, procurar regularidades de articulação que apontem para um ensino de 
melhor articulação fonética de determinados sons problemáticos no aprendizado do 
português pelos alunos hispanofalantes. 
 
 
3. HIPÓTESES 
 
As hipóteses relativas a aspectos fonéticos no processo de aquisição do português por 
hispanofalantes estão, por ora, restritas ao tipo de contato que o aluno tem no início do 
seu aprendizado: um contato formal de sala de aula no seu país de origem, ou um contato 
formal de sala de aula no Brasil. Pretende-se investigar se o aluno que aprendeu 
português em seu país de origem tende a realizar menos fossilizações, ao contrário 
daquele que aprendeu no Brasil, que realizaria mais fossilizações, dado ao fato de nos 
seus contatos com brasileiros, estes logo o entenderem e o hispanofalante não precisar 
fazer maiores esforços para articular determinados sons e ser compreendido. 
Partindo-se desse tipo de observação será possível detectar não só quais as regularidades 
fonéticas de uso na interlíngua, assim como também será possível se apontar quais fones 
merecem atenção especial durante o processo de ensino do português a esses alunos. 
 
4. ORIENTAÇÃO TEÓRICA 
 
Selinker (1972) aponta para existência da interlíngua – uma estrutura latente e 
geneticamente determinada, ativada sempre que o aprendiz precisa expressar uma  idéia 
na língua-alvo. No caso específico dos hispanofalantes, essa interlíngua (o chamado 
“portunhol”) tem se mostrado bastante nítida em fases muito iniciais do processo de 
aprendizagem do português, dada a proximidade das duas línguas. Essa proximidade leva 
à idéia (falsa) de que é fácil aprender português.  O aluno começa a se comunicar 
eficientemente na sua interação diária, esquecendo-se, todavia, que é justamente nas 
peculiariedades mais marcantes da sua produção lingüística que reside a verdadeira 
amostra do grau da sua aprendizagem, a evidenciação dos limites da sua compreensão de 
português.     
Na análise da produção lingüística oral dos sujeitos da amostra, pretende-se chegar à 
descoberta de quais traços caracterizam a interlíngua, tendo por finalidades: descrever 
foneticamente os aspectos marcantes dessa interlíngua, propor estratégias para melhor 
articulação fonética de elementos que inexistem na língua nativa do aluno, tendo em vista 



uma contribuição pedagogicamente relevante no ensino do português língua estrangeira 
para hispanofalantes. 
 
 
 
5. CORPUS 
 
Esta pesquisa está baseada no corpus do Projeto Integrado de pesquisa já coletado: 
amostras de fala dos estudantes hispanofalantes do Programa de Ensino e Pesquisa em 
Português para Estrangeiros especialmente armazenado para esse fim. Os dados são 
coletados em dois momentos – com cerca de trinta dias de aulas e após cerca de 45 dias 
da primeira coleta. Observaram-se alguns fenômenos no primeiro momento, tais como 
ensurdecimentos e despalatalizações (com ditongações), como na palavra chapeuzinho, 
pronunciada [t apew´siu]. Na segunda coleta, no entanto, o progresso é sensível. Já são 
constatadas diferenças na articulação, como na pronúncia [ apew´ziu].  
A ênfase desta pesquisa, portanto, está no aspecto qualitativo. No acompanhamento que 
será feito dos alunos hispanofalantes, deverão ser comparadas, também, as produções 
morfológicas e sintáticas do grupo de hispanofalantes que começaram a aprender 
português fora do Brasil.  
 
Espera-se, com a pesquisa, e com os detalhamentos de análise, contribuir-se efetivamente 
para que as conhecidas dificuldades de pronúncias dos aprendizes sejam eficazmente 
contornadas. 
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Resumo: O objetivo desta pesquisa é apresentar uma contribuição para o ensino da 
morfologia do português tanto para falantes que a estudam como primeira língua como 
para estrangeiros.Para tanto, partimos das pesquisas de Bybee(1985), que analisa as 
relações existentes na flexão, relacionando traços comuns na própria flexão  e procurando 
relacioná-los a aspectos semânticos e cognitivos comuns que possa haver entre eles.É 
objeto de nossa reflexão o morfema expresso por zero e suas manifestações na língua 
portuguesa, bem como alguns aspectos da chamada” conjugação verbal irregular” 
Palavras-chave;morfologia flexional, flexão verbal,morfema zero. 
  
Abstract: The aim of this research is to present a contribution to those who teach  
morphology of Portuguese for speakers of this language as first or second language. For 
this, we took Bybee’s research on morphology(1985) that looks for the relations existing in 
the paradigms of verbs and nouns, relating them to semantic and cognitive aspects. In this 
paper, we are treating  morphemes expressed by zero and some aspects of the so called 
“irregular inflexion”. 
Keyword:  morphology.verb inflexion, zero morpheme. 
 

Na qualidade de professora de Língua Portuguesa, observamos as dificuldades tanto 
de alunos em dominar o sistema morfológico de nossa língua como de professores em 
encontrar uma metodologia adequada para o ensino da morfologia. Nos livros didáticos, 
temos observado uma tendência de não apresentar aos alunos o paradigma completo dos 
nomes e dos verbos, como se este não estivesse ao alcance do entendimento dos alunos.Não 
pretendemos sugerir que se volte ao passado e se decorem os paradigmas do verbo e sejam 
recitados, fora do contexto, como se fossem poesias, prática esta utilizada há algumas 
décadas, no ensino tradicional de língua portuguesa. 

Diante de tantas dificuldades no ensino desta parte da língua que é fundamental para 
o bom desempenho lingüístico de seus usuários, decidimos transpor para o português a 
experiência da lingüista Bybee.  

Com o objetivo de apresentar algumas sugestões que possam ser úteis para o ensino 
de morfologia das línguas naturais, especialmente da língua portuguesa, pretendemos tentar 
mostrar relações existentes entre formas do sistema morfológico do verbo que se 
aproximam tanto do ponto de vista formal como semântico. Para tanto, estamos nos 
utilizando da experiência apresentada por Bybee em Morphology (1985), baseada em uma 
análise de 50 línguas de origem e características diferentes. 

De um modo geral, nos estudos de morfologia, em uma ótica estruturalista ou 
mesmo distribucionalista, não se considera a possibilidade de haver entre os paradigmas ou 
em um mesmo paradigma relações semânticas e cognitivas que os aproximem. A gramática 
tradicional via o paradigma verbal como algo fechado, que deveria ser memorizado. Os 
estruturalistas avançaram identificando unidades menores, os morfemas, que por sua vez 
formavam as palavras. Assim encontramos, entre os lingüistas, a preocupação de identificar 



os morfemas, de definir suas variantes fonológicas e morfológicas1 e mesmo sua 
distribuição 2. 

É nessa ótica que se encontram, de modo geral, os estudos de morfologia do 
português como os de  lingüistas como Mattoso Câmara (1970), Lemos Monteiro (1987) e 
Valter Kehdi (1990) e ainda as gramáticas da língua portuguesa, mesmo as mais recentes 
como a de Bechara. 

É indiscutível a contribuição que estes lingüistas e gramáticos deram aos estudos de 
morfologia e mesmo a um conhecimento mais acurado da língua portuguesa. 

Nesta linha de estudos, considerava-se o morfema como uma entidade dotada de 
significado, mas arbitrária, postura esta, muito provavelmente, ligada à definição de 
Saussure com relação ao signo3.  

Bybee4 procurou ir mais além em sua análise, procurando relacionar certos fatos 
comuns às línguas a certas características cognitivas e psicológicas de seus usuários.  

Certos fatos considerados comumente pelos lingüistas como de difícil explicação, 
como a ocorrência de morfemas que possuem sistematicamente a expressão zero nas 
línguas e as flexões chamadas de irregulares foram alvo de reflexão por parte de Bybee e 
serão comentadas por nós para que se possam observar traços comuns nos paradigmas 
verbais e nominais. 

Esta lingüista verificou existirem características comuns entre os zeros da flexão dos 
nomes e da dos verbos. Vejamos, em se tratando dos nomes, a oposição entre as formas do 
singular e do plural e entre as de masculino e feminino são oposições entre uma forma não 
marcada e outra marcada, como muito bem o notou nosso mais antigo lingüista que se 
dedicou ao estudo da língua portuguesa, Mattoso Câmara(1970). A forma não marcada é 
sempre a forma genérica, que ocorre nos dicionários, no verbete da palavra, expressando 
tanto o singular como o masculino. Serve também para expressar o genérico, como se vê 
em provérbios, como “Casa de ferreiro, espeto de pau.  

No caso dos verbos, no que diz respeito aos modos, as formas zero encontram-se no 
indicativo e no imperativo. São formas menos marcadas semanticamente, se as 
compararmos com as do subjuntivo. Com relação aos tempos, o presente é o menos 
marcado semanticamente, uma vez que suas formas servem tanto para a expressão do 
presente como para o passado e o futuro. Este também apresenta o morfema zero, em 
oposição a formas que expressam o passado e o futuro, que apresentam um morfema 
próprio. Ex.: ama, escreve e parte comparadas a amava, escrevia e partia, amará, escreverá 
e partirá. 

Com relação à expressão das pessoas verbais na flexão verbal, Benveniste já fazia a 
oposição entre as chamadas pessoas verbais e a “não-pessoa”, que seria a terceirai. Esta 
estaria fora da interação falante-ouvinte. E é esta terceira pessoa, que, em princípio, se 
distingue das outras duas, na flexão, por possuir a expressão zero, diferenciando-se das 
outras, que possuem forma própria de expressão. Ex.: canta, dorme parte em oposição a 
cantamos, dormimos e partimos, cantais, dormis, partis.. 
 Todas essas formas expressas por zero têm em comum o fato de serem mais 
genéricas, menos marcadas semanticamente em relação às que possuem uma forma 

                                                 
 
 
 
 



característica. Do mesmo modo que a forma do singular é menos marcada semanticamente 
do que a do plural, a do masculino, em relação ao feminino, igualmente, as formas do 
presente do indicativo apresentam menos marcas semânticas do que as de qualquer outro 
tempo do indicativo, e as do indicativo e do imperativo são menos carregadas de marcas 
semânticas do que as do subjuntivo. Há, ainda, casos, na língua portuguesa em que se 
acumulam dois morfemas zero, um modo-temporal e um número-pessoal, como podemos 
observar nas terceiras pessoas do singular do presente do indicativo e nas segundas do 
singular do imperativo afirmativo.  

As relações entre formas são ainda mais exploradas por Bybee, que observa 
existirem em certos paradigmas uma forma básica, a partir da qual as outras se formam 
(derivam, segundo Bybee). É o caso dos verbos que chamamos de regulares, que teriam, no 
português, uma forma, como a terceira do singular do presente do indicativo, que serviria 
de base para a formação das demais do paradigma. Assim, a partir de formas como ama, 
bebe ou parte seriam formadas todas as formas dos demais tempos, modos e pessoas. 

Analisando os chamados “verbos irregulares”, que possuem paradigmas mais 
complexos, Bybee constatou haver,neste caso, mais de uma forma básica a partir da qual se 
formariam as demais. Essas formas se organizam em conjuntos, que possuem 
características comuns. Poderíamos exemplificar este fato com o latim, onde os tempos 
verbais do perfectum e do infectum formam dois grupos separados , com formas básicas 
diferentes. Cada conjunto, além das relações semânticas que unem seus membros, apresenta 
também semelhanças formais. Formam-se, assim, blocos de formas que se unem e, ao 
mesmo tempo, se opõem a outros. Nesses grupos há  o que se poderia chamar de coesão 
interna.  

Na língua portuguesa, poderíamos citar o grupo do pretérito dos chamados verbos 
irregulares, que compreende o perfeito e o mais que perfeito do indicativo, o imperfeito e o 
futuro do subjuntivo. Ex.: disse, dissera, dissesse, disser; foi, fora, fosse, for; fiz, fizera, 
fizesse, fizer. Do mesmo modo, o grupo do presente compreende a primeira pessoa do 
presente do indicativo e o presente do subjuntivo: faço/faça; peço/peça; digo/diga; o do 
futuro, em farei/faria; direi/diria; o do imperfeito, que compreende as formas do presente do 
indicativo, excetuando a primeira e as do imperfeito do indicativo.Ex.: diz/dizia, faz/fazia.ii 

Observamos, por esses fatos, que, como essas relações se explicam e se ligam a 
valores semânticos, pode-se dizer que o arbitrário do sistema morfológico apresenta 
proporções menores do que normalmente se imagina. 

Bybee constata ainda, nas línguas por ela examinadas, que na flexão dos chamados 
“verbos irregulares” há alguns desvios, que trazem como conseqüência paradigmas 
supletivos. Esse fato ocorre usualmente em verbos muito freqüentes na língua. Em inglês, 
observamo-lo com verbos como to be e to go, que possuem formas como am, are, was, 
were e went, respectivamente. Em português, temos vários paradigmas supletivos, também 
em verbos muito freqüentes na língua, como ser, estar, ir, vir e outros. São desvios da 
flexão que se caracterizam por ocorrerem em verbos muito usados na língua e por não 
serem previsíveis morfofonemicamente (Bybee: 91). Esses desvios ocorrem, muito 
freqüentemente separando distinções aspectuais. Em alguns casos, observa-se a presença 
desse supletivismo, distinguindo diferentes pessoas de um mesmo tempo verbal. É curioso 
observar que esse tipo de supletivismo, que é o mais raro, ocorre no presente do indicativo 
de certos verbos muito freqüentes nas línguas, como be em inglês, sein, em alemão, ser, em 
português. Bybee tenta explicar esse fato pela alta freqüência desse verbo aliada à grande 
variedade de seus usos. Coloca como funções do verbo to be a cópula, as construções 



progressivas e passivas, as construções clivadas e as pseudo-clivadas, fatos esses que 
justificariam a autonomia de suas formas. Em português, também o verbo ser tem uma 
variedade de funções, que se assemelha à do inglês, o que poderia ser uma justificativa de 
sua autonomia. Assim, verbos que apresentam estas características, diversidade de uso e 
freqüência alta, teriam um paradigma estruturado de maneira diferente dos demais.  

Todos estes fatos nos mostram que, embora no sistema morfológico do português, 
não há necessariamente a relação 1:1 entre a forma e o significado, muitas propriedades 
desse sistema podem ser explicadas, como a semelhança semântica entre os valores do 
morfema zero, a coesão entre as várias formas dos grupos que compõem a chamada 
“irregularidade verbal” e a autonomia de certas formas do paradigma verbal. Essas 
características não são específicas da língua portuguesa, mas são comuns a vários sistemas 
morfológicos, como Bybee nos mostra.  

Essas reflexões, se levadas à sala de aula em proporções adequadas para os 
diferentes níveis de alunos, poderiam desmistificar o ensino da morfologia e tornar seu 
aprendizado acessível aos vários níveis de escolaridade. 

  
Notas 

1 Cf. Nida, E. A . “ The identification of morphemes” in Joos, M. Readings in Linguistics I, 
The University of Chicago Press, Chicago, 1957: 255-271.. 
2 Cf Harris, Z. “ From morpheme to utterance” in idem, 141-153. 
3 Saussure, no Curso de Lingüística Geral, coloca como primeiro princípio que caracteriza 
o signo a arbitrariedade.  
4Cf Morphology (1985)  
                                                 
5 Cf Benveniste, E. “Estrutura das relações de pessoa no verbo in Benveniste,E O homem 
na linguagem. Veja, Lisboa, 1992 
6 Essa divisão em grupos não é uma novidade introduzida por Bybbe. Já vem sendo 
apresentada em estudos sobre a língua portuguesa, desde Mattoso Câmara. 
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Resumo: A constatação de que as orações comparativas constituem um tipo de 
estrutura especial determinou o interesse por uma descrição dessas construções em 
Língua Portuguesa, mostrando suas diferentes realizações sintáticas, a fim de verificar  
quais são realmente  oracionais.   A hipótese que se deseja comprovar com este estudo 
é a de que as construções comparativas não-oracionais são as mais freqüentes no 
Português. O trabalho objetiva, ainda, estabelecer uma tipologia dessas construções e 
mostrar que é possível fazer uma análise de base quantitativa que siga o modelo 
variacionista, proposto por Labov  (1972), usando diferentes pressupostos teóricos, tais 
como tradicionais, gerativistas e outros.  
Palavras-chave: construções comparativas oracionais; construções comparativas não-
oracionais; construções correlativas.   
 
Abstract: The corroboration that the comparative clauses constitute a sort of special 
strucuture determined one’s interest for a description about such constructions in 
Portuguese language. The objective is to verify which of them are really propositions by 
showing its diferences and its syntatic ways of construction. The hypothesis one wishes 
to prove with the study is that the no-clause comparative constructions are the most 
frequent in Portuguese language. Yet, the purpose of this work is to establish a typology 
of those constructions. On the whole were analysed 461 comparative constructions, 315 
in written language and 146 in oral language. 
Key words: comparative clauses; typology; no-clause comparative constructions.   

 
As construções comparativas não têm recebido interpretação uniforme. Para se 

definir comparação, ora  se aplicam critérios estritamente semânticos, ora formais e ora 
se combinam os dois. Poucos trabalhos, até o momento, questionam se todas as 
estruturas comparativas devem ser tratadas como oracionais. 

Partindo-se da hipótese de que a maioria das construções denominadas orações 
comparativas  pela quase totalidade dos trabalhos consultados, na verdade, não o são,  
opta-se por usar a terminologia construções comparativas por esta poder englobar tanto 
estruturas oracionais como não-oracionais.  

Os principais aspectos que  podem justificar a necessidade de uma melhor 
descrição do comportamento das chamadas orações comparativas  na Língua 
Portuguesa são:  

 
• as orações subordinadas adverbiais prototípicas podem ser reduzidas de infinitivo, 

gerúndio ou particípio, mas, as comparativas, não; 
•  as chamadas orações subordinadas adverbiais comparativas  podem ser formadas 

por meio de expressões correlatas; 
• as orações adverbiais correlativas  não podem ser deslocadas para o início do 

período, ou não podem ter sua ordem invertida, portanto, não apresentam 
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mobilidade posicional; o que justifica não aceitar pacificamente que todas 
funcionem como adjuntos; 

• as orações comparativas envolvem, na sua maioria, o fenômeno da elipse – há 
comparativas elípticas -, embora nem sempre seja possível retomar o elemento 
supostamente elíptico; 

• ser inerente às orações comparativas  a noção de polaridade; 
• as orações comparativas  têm comportamento semelhante ao de outras estruturas 

oracionais (adjetivas, consecutivas, modais e coordenadas); 
• não há consenso quanto à classificação do introdutor das orações comparativas;  
• o comportamento das construções comparativas introduzidas por (do) que e como 

parece distinto (estariam as iniciadas por (do) que  mais ligadas a um adjetivo e as 
introduzidas por como  mais relacionadas ao verbo da oração principal?). 

 
Assim, com base nas características das construções comparativas antes 

apresentadas, depreendeu-se que seria necessário verificar: 
 

• o grau de encaixamento das construções comparativas com o verbo; 
• o tipo de relação lógico-semântica que essas construções estabelecem; 
• o tratamento unificado dessas construções como orações; 
• os critérios sintáticos para a análise dessas construções. 
 

Utilizando a metodologia da Sociolingüística Quantitativa Laboviana, 
pretendeu-se, com este estudo, estabelecer uma tipologia mais coerente e sistemática 
das construções de comparação em Língua Portuguesa, visando a depreender aquelas 
que de fato deveriam ser tratadas como estruturas comparativas oracionais.   

Os dados que serviram de base para esta pesquisa foram retirados de um corpus 
de Língua Escrita dos séculos XVIII, XIX e XX, e de outro, de Língua Oral, gravado no 
decorrer das décadas de 70 e 90  (corpus do Projeto NURC, do Português Fundamental 
e de Portugal – anos 90). Analisaram-se 20 peças teatrais em Língua Escrita e em 
Língua Falada, 30 inquéritos do PB e 42, do PE.  

Questionar o tratamento uniforme das orações comparativas é o mesmo que 
afirmar que a expressão da comparação é complexa, visto que envolve tipos distintos de 
construções. Por isso, este trabalho propõe que as construções comparativas podem ser 
oracionais ou não-oracionais, subdividindo-se, ainda,  em correlatas e não-correlatas. 

Portanto, há quatro  tipos de construções comparativas:  
 
1. Construção comparativa não-oracional correlata 
(...) um tem que falar mais alto [do  que o outro.]   (AC 3 – PB) 
 
2. Construção comparativa não-oracional não-correlata 
(...) Você corre [como um coelho acuado,]...   (NCB) 
 
3. Construção comparativa oracional correlata 
(...) Olha... está melhor [do  que estava.]   (REC 373 – PB) 
 
4. Construção comparativa oracional não-correlata 
(...) Agora, tudo vai ser [como  era antes.]  (NCB) 
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Os casos de construções comparativas não-oracionais são aqueles em que ocorre 
o fenômeno da elipse/apagamento, e os casos de construções comparativas oracionais 
são aqueles em que o verbo está expresso ou cancelado.  Sintaticamente, essas 
estruturas tanto podem envolver correlação  quanto subordinação, ou seja, há 
construções comparativas que são correlatas, e há as que não o são. As correlatas, 
oracionais ou não, envolvem interdependência sintática entre a primeira e a segunda 
partes da construção; as não-correlatas, na verdade, funcionam como adjuntos, que 
podem ser oracionais ou não. Depreende-se, pois, que se  parte aqui do pressuposto de 
que a correlação é um  processo sintático diferente  da subordinação e da coordenação.  

Quando a construção comparativa tem a sua segunda parte iniciada por (do) que,  
e este introdutor está relacionado com um elemento da primeira parte, a construção é 
correlata. Quando a estrutura comparativa tem sua segunda parte iniciada por como,  
não estando este introdutor ligado a outro elemento, a construção está na forma não-
correlata. 

Os resultados da análise quantitativa que ora se apresentam servem para apontar 
não só a tipologia dessas construções, mas também a freqüência com que essas 
estruturas ocorrem em nosso sistema. 

Foi analisado um total de 461 estruturas comparativas: 315, de Língua Escrita e 
146, de Língua Falada. Das 315 ocorrências de construções comparativas do corpus 
escrito, 275 são de estruturas não-oracionais e 40, de oracionais. Em termos percentuais, 
isto equivale a 87% de construções comparativas não-oracionais e a 13%, de oracionais.  
Das 146 construções comparativas em Língua Falada tanto do PB quanto do PE, 121, 
que correspondem a 84%, são de estruturas não-oracionais; as 25 ocorrências restantes, 
que correspondem a 16%, são todas de estruturas oracionais, o que pode ser visualizado 
por meio do quadro abaixo: 
 
 
TIPOS DE 
CONSTRUÇÕES 
COMPARATIVAS 

Corpus  de Língua Escrita Corpus de Língua Falada 

Não-oracionais 275 / 87% 121 / 84% 
Oracionais  40 / 13%  25 / 16% 
TOTAIS 315 / 100% 146 / 100% 
TOTAL GERAL = 461 

 
 
Verifica-se, por meio destes resultados, que as construções comparativas não-

oracionais  são as mais freqüentes  nas duas amostras utilizadas. Verifica-se, ainda, que 
as não-correlatas são mais recorrentes na Escrita, enquanto a Fala prefere as correlatas, 
conforme ilustra a figura a seguir. 
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Assim, não é por acaso que como  introduza preferencialmente  as construções 

comparativas não-correlatas da Língua Escrita e do que e que caracterizem as estruturas 
correlatas da Fala. Há maior incidência de construções não-oracionais não-correlatas na 
Escrita exprimindo igualdade e sentido metafórico. Já na Fala, predominam as 
estruturas correlatas de superioridade. Portanto, os introdutores como  e do que/que  
servem para distinguir, em Português, as construções comparativas de igualdade das de 
desigualdade. 

Com base na análise de dados reais da Língua Portuguesa em diferentes períodos 
de tempo e nas modalidades Escrita e Falada, no Brasil e em Portugal, conseguiu-se 
estabelecer um padrão sintático característico de uma estrutura oracional em oposição 
ao de uma estrutura não-oracional, observando-se os constituintes mais freqüentes em 
cada uma delas. Assim, nas não-oracionais, destaca-se o SN simples e nas oracionais, o 
SV.  Relacionando-se isto ao introdutor da segunda parte, característico dessas 
construções na forma correlata ou não-correlata, estabeleceram-se os seguintes padrões: 
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CONSTRUÇÕES COMPARATIVAS NÃO-ORACIONAIS 
 
1.(DO) QUE + SN 
2.     COMO + SN 
 
CONSTRUÇÕES COMPARATIVAS ORACIONAIS 
 
1. (DO) QUE + SV 
2.      COMO + SV 
 
 

O estabelecimento de tais padrões possibilitou rever a funcionalidade do 
fenômeno da elipse aplicado às orações comparativas.  

A maioria das autores estudados, independentemente de interpretarem as 
construções comparativas como estruturas envolvendo os mecanismos sintáticos da  
subordinação, correlação ou coordenação,  concordam que essas construções envolvem 
o fenômeno da elipse e que estas são estruturas oracionais, postulado não compartilhado  
nesta análise.  Por isso, a distinção entre elipse/apagamento e cancelamento  proposta 
com base em Napoli (1983) tornou-se fundamental para defender a hipótese desta 
pesquisa. Enquanto elipse/apagamento caracteriza a comparação entre um constituinte 
sintático de uma categoria que não precisa ser uma sentença, o cancelamento caracteriza 
a comparação entre duas sentenças. Além disso, construções comparativas com 
cancelamento permitem apenas uma leitura literal, já as estruturas comparativas com 
elipse/apagamento permitem não só a leitura literal como a não-literal.  Portanto, 
defende-se aqui a interpretação da elipse/apagamento como mecanismo 
discursivo/textual e a do cancelamento como mecanismo sintático/gramatical/formal.  
Reforçam a análise da elipse como uma relação anafórica as duas possibilidades de 
recuperação do segundo elemento da comparação, proposta por Neves (2000:897), a 
saber: 

 
• recuperação no contexto (cotexto precedente ou situação); 
• recuperação no conhecimento compartilhado entre falante e ouvinte. 
 

Como se vê, a oração comparativa elíptica poderá ser restituída: ou a partir do 
contexto ou do conhecimento compartilhado entre os interlocutores. No entanto, nem 
sempre essa reconstituição pelos falantes acontecerá da mesma forma, visto ser  
subjetiva.  

Espera-se, assim, que, com a descrição das construções comparativas em 
Língua Portuguesa, aqui realizada, mostrando suas diferentes realizações sintáticas, 
tenha-se conseguido, tanto quanto possível, evidenciar características de superfície de 
tais estruturas no Português. 
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UMA APLICAÇÃO PEDAGÓGICA DA TERMINOLOGIA: UM DICIONÁRIO 
ESCOLAR DE CIÊNCIAS 
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Resumo: A partir da constatação da importância do dicionário técnico, como 
instrumento principal na armazenagem e na recuperação dos fatos lingüísticos, além de 
obra de consulta e de pesquisa, propusemos elaborar um dicionário de Ciências para o 
ensino fundamental. Como suporte teórico-metodológico foi escolhida a Teoria 
Comunicativa da Terminologia por ser a teoria que trata o conhecimento especializado 
“in vivo”, isto é, fruto da comunicação especializada real estabelecida entre os 
interlocutores. O trabalho inclui uma amostra dos resultados preliminares.  
Palavras-chave: terminologia; dicionário técnico; ensino fundamental 
 
Abstract: After the establishment of the importance of the technical dictionary as the 
principal instrument in the collection and recovery of scientific facts, as well as a 
reference and research instrument, a proposal is made to develop a dictionary of 
Sciences for basic education. The ComunicativeTheory of Terminology was chosen as a 
theoretical-methodological support. The choice is due to the fact that it deals with living 
specialized knowledge, that is, knowledge as the fruit of actual specialized 
communication established among interlocutors. A sample of preliminary results is 
included.  
Key- words: terminology; technical dictionary; basic education 

 

1- Considerações iniciais 

As quatro últimas séries do ensino fundamental constitui um segmento marcado 
pela explicitação do conhecimento científico ao qual o aluno passa a ser formalmente 
apresentado. É nessa altura do currículo que o aluno atinge um nível de conhecimento, 
geralmente por meio do livro didático, que lhe proporcionará, de alguma maneira, 
acesso a outras leituras e em conseqüência à norma lingüística e cultural vigente. Nesse 
ciclo de ensino, o aluno entra em contato com um grande número de unidades léxicas 
novas, entre elas os termos empregados nas disciplinas Ciências, Matemática, 
Geografia, História etc, que ele deverá incorporar ao seu vocabulário. Sem a 
compreensão dessas terminologias pelo educando, dificilmente haverá aprendizagem.  

Entre as razões, plenamente defensáveis, de se oferecer ao estudante o acesso ao 
saber historicamente acumulado, pode-se argumentar que o estabelecimento e a 
sustentação de uma sociedade democrática dependem, em certa medida, da capacidade 
de os cidadãos atuarem com discernimento sobre as opções que o desenvolvimento 
científico e tecnológico oferecem. O desconhecimento dos princípios elementares do 
conhecimento científico priva o cidadão do convívio social saudável, limitando suas 
potencialidades profissionais e a capacidade de compreender criticamente o seu tempo. 
Acrescente-se que a xenofobia, a intolerância, o racismo são conseqüências possíveis 
dentro de um cenário social onde os princípios elementares da ciência são mal 
compreendidos por amplas camadas da população.  



Nessas condições, o material didático dirigido ao aluno do ensino fundamental 
deve ser elaborado com o cuidado de não comprometer a escolaridade ulterior desse 
aluno.  

Nossa pesquisa tem como tema os dicionários técnicos escolares que 
representam um dos instrumentos imprescindíveis na armazenagem e recuperação dos 
fatos científicos, cristalizados e rotulados como signos lingüísticos, servindo de 
sustentação do arcabouço teórico da própria técnica ou ciência. Saliente-se, ainda, a sua 
importância como veículo de transmissão dos fatos técnico-científicos, visando tanto à 
comunicação entre os especialistas de uma determinada técnica ou ciência, como ao 
fornecimento de informação atualizada para estudiosos em geral, incluindo alunos de 
ensino fundamental e médio a fim de formar cidadãos capazes de mover-se num mundo 
dominado pela tecnologia. 

Partimos, pois, do pressuposto de que a aquisição do saber científico é uma das 
chaves para a formação da cidadania, e cabe à escola desempenhar o papel de 
transmissora desse saber, que é fundamentado, principalmente, nos livros didáticos e em 
dicionários. Ocorre que não existem, no Brasil, dicionários especializados dirigidos a 
estudantes. As raras obras encontradas ou são traduções, ou não estão adaptadas ao 
nível do público a que se destina.  

Com base, então, nessa lacuna, e amparados pela Teoria Comunicativa da 
Terminologia, estamos elaborando um dicionário escolar de Ciências, dirigido a alunos 
das quatro últimas séries do ensino fundamental, cujos resultados preliminares serão 
aqui demonstrados. 

 
2- Fundamentação teórica 

 
Esta pesquisa está ancorada na Teoria Comunicativa da Terminologia (TCT) 

desenvolvida por Cabré (1999), que reviu e reformulou os princípios da Teoria Geral 
da Terminologia. Para Cabré, a Terminologia é uma matéria de caráter interdisciplinar, 
constituída por elementos procedentes das ciências da linguagem, das ciências da 
cognição e das ciências sociais. Esses três fundamentos, por sua vez, inspiram a 
poliedricidade da unidade terminológica, que, como conseqüência, é ao mesmo tempo 
uma unidade lingüística, uma unidade cognitiva e uma unidade sociocultural. 

Para a TCT, portanto, o objeto de estudo da Terminologia são as unidades 
terminológicas utilizadas nos diversos domínios da especialidade. Os termos não são 
unidades isoladas, constituindo um sistema próprio, mas unidades que se incorporam ao 
léxico do falante, à medida que adquire conhecimentos especializados. 

Essas unidades devem ser analisadas funcional, formal e semanticamente, 
descrevendo sua dupla sistematicidade: geral, em relação ao sistema da língua de que 
formam parte, e específica, em relação à terminologia do âmbito de especialidade em 
que são usadas.  
 Enfim, a teoria proposta permite dar conta, ainda, das unidades terminológicas 
dentro de um esquema global de representação da realidade, admitindo a variação 
conceptual e denominativa e levando em conta a dimensão textual e discursiva dos 
termos. Essa teoria, de base comunicativa, assume, então, a diversificação discursiva em 
função da temática, da perspectiva de que se trata um tema, do tipo de emissor, dos 
destinatários, do nível de especialização, do grau de formalidade, do tipo de situação, do 
tipo de discurso, etc. A TCT considera, portanto, que tanto o conhecimento 
especializado, como os textos especializados e as unidades terminológicas podem 



ocorrer em diferentes níveis de especialização e podem ser descritas em diferentes 
níveis de representação.  

 
3- O dicionário de Ciências: resultados preliminares 

 
Em primeiro lugar, não hesitamos em considerar como especializada a 

linguagem veiculada pelos livros didáticos, e, como conseqüência, ser tratada como 
objeto da Terminologia. 

O discurso especializado é fruto da atividade levada a cabo pelos interlocutores 
quando da transmissão do saber; por essa razão, pode variar em função da cada situação 
construída. O nível de especialização de um texto está em relação direta com a 
densidade do conhecimento especializado que transmite, e essa densidade está 
condicionada pela temática, ou disciplina a qual pertence o texto, e os elementos que 
intervêm na situação comunicativa, que são, fundamentalmente, os interlocutores. 
Lembremos que o emissor da comunicação especializada é sempre um especialista. 

Ora, numa aula de Ciências, o professor é o emissor e o detentor do 
conhecimento. Os alunos são os receptores e iniciantes no mundo das Ciências. Os 
textos didáticos ou de aprendizagem de uma especialização, endereçados aos aprendizes 
de uma matéria, são, quase sempre, o veículo que intermedeia (ou até norteia) a 
comunicação. Esses textos, classificados, numa escala decrescente, como o penúltimo 
grau em densidade cognitiva, apresentam grande variação conceptual e denominativa, 
elevado número de formas parafrásticas para definir os conceitos, além de formas 
repetidas. É inquestionável, pois, que os parâmetros “situação comunicativa” e 
“interlocutores” comprovam o caráter de especialização manifestado numa aula de 
Ciências para alunos do ensino fundamental. 

O dicionário de Ciências que estamos organizando está baseado num corpus  de 
extração que compreende os manuais didáticos de Ciências utilizados na rede pública de 
Minas Gerais, tendo a cidade de Uberlândia como parâmetro. A extração das unidades 
terminológicas será exaustiva, ou seja, toda unidade de significação especializada será 
objeto de análise e constará da nomenclatura do dicionário. A nomenclatura 
compreenderá unidades lingüísticas (unidades monoléxicas, poliléxicas e fraseológicas, 
sejam nominais, adjetivais, verbais ou adverbiais) e unidades não-lingüísticas, como os 
símbolos, fórmulas mais importantes, tabelas, gráficos e ilustrações, além dos nomes 
próprios encontrados.  

O dicionário será elaborado, numa primeira versão, em formato papel, tendo em 
vista atender a todos os alunos que ainda não têm acesso a computadores. 

A ordem de entrada nas unidades de significação especializada será sistemática, 
ou seja, distribuídas em campos e subcampos de acordo com a estrutura conceptual 
elaborada.  

Os conceitos não são unidades que ocorrem isoladamente, mas relacionam-se 
com outros conceitos, com os quais compartilham alguma característica, formando, 
assim, um campo conceptual.  

A estruturação de uma área especializada não é, entretanto, única em todos os 
grupos e contextos nem pode ser organizada por consenso. Um domínio pode ser 
estruturado a partir de diferentes perspectivas, sempre visando os objetivos a serem 
alcançados. A estrutura conceptual que estamos elaborando (e que será, posteriormente 
submetida à apreciação de especialistas) abrangerá os seguintes campos maiores: 

 



O Universo  
 Noções de Astronomia 
O Planeta Terra 
 Ar 
 Água 
 Solo 
 Os Seres Vivos 
  Noções de Zoologia 
  Noções de Botânica 
 O Homem 
  O corpo humano 
  Saúde e Alimentação 
  Doenças e Distúrbios Orgânicos 
 Noções de Ecologia 
 Noções de Química 
 Noções de Física 
 
A apresentação desses campos demonstra por si a dificuldade em elaborar uma 

estrutura conceptual que abarque tantos domínios distintos. Os manuais não seguem à 
risca essa ordem, pois muitos conhecimentos da uma série repetem-se e aprofundam-se 
em outras; por exemplo, na unidade “Água” (5a série) antecipam-se muitos fenômenos 
químicos e físicos que serão retomados e aprofundados na oitava série; o tema “Noções 
de Ecologia” não constitui uma unidade à parte, mas perpassa por todas as séries. 
Muitos termos se repetem em vários conteúdos, às vezes com acréscimo de informações 
científicas. 

Os verbetes serão elaborados obedecendo aos seguintes critérios:  
a) número de ordem do termo 
b) entrada  
c) definição 
d) informações enciclopédicas, que serão separadas da definição lingüística por 

um ponto apenas. 
e) remissivas: serão sublinhados em negrito os termos da definição que 

constituírem novas entradas no dicionário. Além disso, será feita remissão, 
no final do verbete, simbolizada por “Cf” para termos que mantêm alguma 
relação semântica com o termo-entrada.  

f) formas equivalentes, variantes e sinônimas que constituirão novas entradas 
(a definição será registrada junto ao termo mais freqüente, com remissões 
para as demais formas) 

 
Por ora, a pesquisa encontra-se na fase de organização da estrutura conceptual. 

Apresentaremos a seguir uma amostra (primeira versão) do subcampo O sistema 
digestivo, campo O corpo humano, com as definições já elaboradas.  

 
CAMPO: O CORPO HUMANO 
Subcampo: O sistema digestivo 

 
01. ânus     08. esôfago 
02. boca     09. estômago 
03. bolo alimentar   10. faringe 



04. cavidade bucal   11. fígado 
05. digestão    12. garganta 
06. digestão mecânica   13. glândulas salivares 
07. digestão química    14. insalivação 
15. intestino delgado   21. quimificação 
16. intestino grosso   22. quimo 
17. movimentos peristálticos  23. saliva 
18. pâncreas    24. sistema digestivo 
19. quilificação    25. tubo digestivo 
20. quilo    26. vesícula biliar 
 

01. ânus: Órgão terminal do tubo digestivo por onde se dá a eliminação das fezes. 
02. boca: Órgão que constitui a entrada do tubo digestivo, localizada na parte inferior da face. Sin: 
cavidade bucal.  
03. bolo alimentar: Massa a que se reduz o alimento após a mastigação e insalivação. 
03. cavidade bucal: V.: boca 
04. digestão: Seqüência de reações e transformações sofridas pelo alimento ingerido para ser 
aproveitado pelas células do organismo. Cf.: digestão mecânica, digestão química 
04. digestão mecânica: Processo de simplificação dos alimentos por meio de mecanismos físicos como a 
mastigação, a deglutição e os movimentos peristálticos. Cf.: digestão, digestão química 
05. digestão química: Seqüência de transformações químicas sofridas pelo alimento ingerido, por meio 
dos sucos digestivos que atuam na quebra das moléculas maiores em partes mínimas que possam ser 
aproveitadas pelas células do organismo. Cf.: digestão, digestão mecânica 
06. esôfago: Órgão do tubo digestivo. cuja função é empurrar o bolo alimentar para o estômago, por 
meio dos movimentos peristálticos.  
07. estômago: Órgão mais dilatado do tubo digestivo, situado entre o esôfago e o intestino delgado. No 
estômago dá-se o início da digestão das proteínas, por meio das enzimas e do suco gástrico.  
08. faringe: Órgão comum aos sistemas digestivo e respiratório. A faringe conduz o bolo alimentar 
para o esôfago e o ar para a traquéia. Sin.: garganta 
09. fígado: Órgão glandular do sistema digestivo, responsável pela produção da bile, pela liberação da 
glicose à medida que vai sendo consumida, pelo armazenamento das vitaminas obtidas dos alimentos 
ingeridos e pela filtração de substâncias nocivas ao organismo. V.: glândula, vitamina 
10. garganta: V. faringe 
11. glândulas salivares: Glândulas do sistema digestivo produtoras de saliva, cujos canais comunicam-
se com a boca. Distinguem-se três pares: as parótidas, as sublinguais e as submandibulares. V. 
glândula 
12. insalivação: Fenômeno químico da digestão ocorrido na boca. A insalivação acelera a transformação 
do amido em maltose, pela ação da enzima da saliva, a ptialina. Cf.: quilificação, quimificação 
13. intestino delgado: Órgão do tubo digestivo situado entre o estômago e o intestino grosso. No 
intestino delgado ocorre a digestão dos carboidratos e das proteínas. 
14. Intestino grosso: Órgão do tubo digestivo situado entre o intestino delgado e o ânus. Os resíduos 
alimentares não aproveitados pelo organismo chegam ao intestino grosso, onde parte da água é 
reabsorvida, resultando numa massa pastosa, as fezes, que vão acumular-se no reto até sua eliminação 
para o exterior. 
15. movimentos peristálticos: Movimentos involuntários produzidos por contrações e relaxamentos 
sucessivos da musculatura lisa que reveste o esôfago, o estômago e o intestino. Cf.: músculos lisos 
16. pâncreas: Órgão glandular do sistema digestivo, situado atrás do estômago, produtor do suco 
pancreático e dos hormônios insulina e glucagon. V. glândula, hormônio 
17. quilificação: Processo final da digestão química, ocorrido no intestino delgado. Nesse órgão, atuam 
na digestão dos alimentos o suco intestinal, o suco pancreático e a bile. Cf.: insalivação, quimificação. 
18. quilo: Líquido esbranquiçado resultante da digestão final do alimento, ocorrida no intestino delgado. 
Os componentes do quilo aproveitáveis atravessam a parede intestinal e caem na circulação sangüínea, 
sendo distribuídos a todas as partes do organismo. Os resíduos não-assimiláveis vão para o intestino 
grosso. Cf.: quimo 
19. quimificação: Fenômeno químico da digestão ocorrido no estômago. Nesse órgão, pela ação do 
suco gástrico, as proteínas são transformadas em unidades menores. Cf.: insalivação, quilificação 
20. quimo: Massa pastosa a que se reduz o bolo alimentar após a digestão no estômago. Para a formação 
do quimo, contribuem as contrações dos músculos da parede do estômago e as enzimas do suco gástrico. 



Cf.: quilo 
21. saliva: Líquido incolor, produzido pelas glândulas salivares. A saliva contém uma enzima, a ptialina, 
que inicia a transformação do amido ainda na boca. A saliva contém, também, uma substância bactericida 
que limpa a boca e os dentes, ajudando a prevenir infecções e cáries. Cf.: insalivação, glândulas 
salivares 
22. sistema digestivo: Conjunto dos órgãos do tubo digestivo mais as glândulas anexas responsáveis 
pela digestão do alimento. O tubo digestivo é constituído pela boca, faringe, esôfago, estômago, 
intestino delgado, intestino grosso e ânus; as glândulas anexas são as salivares, o pâncreas, o fígado e 
a vesícula biliar. 
23. tubo digestivo: Longo canal oco, com regiões que se estreitam e se alargam, cujos órgãos 
componentes são responsáveis pela digestão alimentar. O tubo digestivo é constituído pelos seguintes 
órgãos: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. 
24. vesícula biliar: Órgão do sistema digestivo, em forma de uma pequena bolsa situada abaixo do 
fígado, com o qual se comunica por meio de canais e responsável pelo armazenamento da bile produzida 
pelo fígado. 
 
 4- Considerações finais 
 

Este trabalho teve por objetivo apresentar uma amostra do Dicionário de 
Ciências que estamos elaborando. As definições não estão prontas e precisam ser 
referendadas por um especialista. Muitas questões ainda estão pendentes, como o 
emprego de termos definindo outros termos, o que poderá acarretar numa definição 
hermética para o aluno. Há muito ainda para ser pesquisado, mas acreditamos ser 
premente a necessidade de se publicar uma obra como esta, haja vista as graves lacunas 
existentes nos livros didáticos e a escassez total de obras de cunho lexicográfico 
elaboradas em português e direcionadas a escolares. E a Terminologia reveste-se de 
suma importância, visto ser a disciplina capaz de sistematizar um contexto sócio-
cultural totalmente dominado pela ciência e pela técnica, cujo passaporte de acesso é a 
aquisição do conhecimento especializado.  
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