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EDITORIAL

Neste volume 15 da Revista do GELNE, números 1 e 2, publicam-se 
vinte e três artigos escritos por professores/pesquisadores de diferentes 
universidades brasileiras que participaram como convidados de mesas-
redondas da programação da XXIV Jornada do Grupo de Estudos 
Linguísticos do Nordeste, realizada de 4 a 7 de setembro de 2012, em 
Natal, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Essa Jornada 
contou com a participação de mais de mil e duzentos sócios inscritos no 
evento com apresentações de trabalhos, nas diferentes áreas temáticas 
que contemplaram questões de língua e de literatura distribuídas em: 
duas conferências, dezessete mesas-redondas, cinquenta e cinco sessões 
de simpósios temáticos, cento e dezesseis sessões de Comunicações 
Individuais e sessão de pôsteres.

O GELNE foi fundado no dia 15 de junho de 1977, em reunião 
solene no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, da Universidade 
Federal da Paraíba, presidida pelo prof. Milton Paiva, então diretor 
daquela unidade. Em Assembleia geral realizada no dia 16 daquele mesmo 
mês, foi realizada a eleição da primeira diretoria, presidida pela Profa. 
Dra. Maria do Socorro Silva de Aragão, constituída de professores da 
Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Sergipe, do Ceará, de Pernambuco, 
do Maranhão, do Piauí e de Alagoas. Desde a sua fundação, o GELNE 
tem promovido Jornadas nacionais bianuais e edições do Encontro das 
Ciências da Linguagens Aplicadas ao Ensino (ECLAE) e publicado 
regularmente volumes da Revista da Associação que têm envolvido 
professores/pesquisadores, alunos de Pós-Graduação e de graduação e 
professores dos ensinos Fundamental e Médio da Região Nordeste, das 
demais regiões do País e do exterior.



Nessa direção, a publicação deste volume da Revista, produto da 
XXIV Jornada do GELNE, contribui com o principal objetivo da associação 
que é promover e estimular na região Nordeste, através de todos os meios 
possíveis, programações técnico-científica e educativo-cultural nas áreas de 
Língua, Linguística e Literatura.

Natal, dezembro de 2013.

Marco Antonio Martins, editor.
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ASPECTOS PROSÓDICOS DO PORTUGUÊS BRASILEIRO: 
HIPOSSEGMENTAÇÃO DE SEQUÊNCIAS COM CLÍTICOS 
EM DOCUMENTOS DO SÉCULO XIX

PROSODIC ASPECTS IN BRAZILIAN PORTUGUESE:
WORD CLUSTERS WITH CLITICS IN DOCUMENTS 
FROM THE NINETEENTH CENTURY

Elisa Battisti
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

RESUMO

O artigo trata de um tipo de segmentação não convencional de palavras escritas, 
a hipossegmentação (ausência de espaço em branco), em sequências que 
envolvem ao menos um clítico (medisse, damesma, eas pessoas). Os documentos 
examinados são cartas pessoais (CARNEIRO, 2005) e textos de jornal (NASI, 
2012) redigidos em português por brasileiros no século XIX.  O objetivo do 
trabalho é verificar se tendências apontadas por outros dados oitocentistas 
(BATTISTI, 2008; 2010) apresentam-se também nesses documentos. As 
tendências em questão são as de a hipossegmentação ocorrer, (a) nas sequências 
de um clítico e hospedeiro, predominantemente com hospedeiros paroxítonos 
dissilábicos ou monossílabos tônicos iniciados por consoante; (b) nas sequências 
de dois clíticos e hospedeiro, predominantemente com os próprios clíticos; (c) 
com clíticos situados à esquerda do hospedeiro (adjunção do clítico para a 
direita). O trabalho toma como pressupostos as ideias de que (i) uma grafia 
não convencional como a hipossegmentação não resulta da transposição de 
características da fala para a escrita, é dado complexo que indicia a organização 
prosódica da língua (ABAURRE, 1999; TENANI, 2010); (ii) na prosodização 
do clítico, seu papel gramatical junto ao hospedeiro é menos importante do que 
a relação dominante-dominado ou forte-fraco que entre eles se estabelece. A 
análise confirmou as tendências verificadas nos estudos anteriores. A adjunção 
à direita afeta tanto clíticos pronominais quanto não pronominais e parece 
consolidada no século XIX. O emprego de maiúscula no início do hospedeiro 
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em sequências hipossegmentadas revela que os escreventes percebem o limite 
de palavra  (naEuropa, oBarão, deSanto Amaro), evidência de que os clíticos 
adquirem estrutura prosódica integrando-se
 predominantemente à frase fonológica, não à palavra fonológica.
Palavras-Chave: português brasileiro; hipossegmentação de sequências com 
clíticos; documentos do século XIX

ABSTRACT

The paper is about word clusters with clitics (medisse ‘told me’, damesma ‘of  the 
same’, easpessoas ‘and the people’) in written documents from the nineteenth 
century.  Word clustering is unconventional in old documents as it is in present 
documents. Personal letters (CARNEIRO, 2005) and newspaper articles (NASI, 
2012) written in Portuguese by Brazilians in the 19th century are examined. The 
paper aims at verifying whether the tendencies expressed by other data from 
the same period (BATTISTI, 2008; 2010) are also at work in the documents 
here examined. The tendencies under investigation are: (a) in sequences of  one 
clitic plus the host word, word clustering predominantly involves host words of  
two syllables with penultimate stress and with a consonant in the onset of  the 
first syllable; (b) in sequences of  two clitics plus the host word, word clustering 
predominantly involves the clitics themselves; (c) clitics are usually placed to the 
left of  the host (rightwards adjunction of  the clitic).The basic assumptions of  
the analysis are: (i) word clustering is not the direct result of  the transposition 
of  speech characteristics to the written form, it is a complex kind of  data which 
serves as evidence of  the prosodic structure of  the language (ABAURRE, 1999; 
TENANI, 2010); (ii) in the prosodization of  the clitic, the grammatical role it 
plays is less important than the dominant-dominator or strong-weak relation 
they have. The analysis confirmed the tendencies verified in prior studies. The 
adjunction to the right affects either pronominal clitics or non pronominal 
clitics and it seems to be consolidated in the nineteenth century. The use of  
capital letters in the beginning of  host words in word clustering (naEuropa‘in 
Europe’, oBarão‘the Baron’, deSantoAmaro‘of  Saint Amaro’) shows that the 
writers perceived the word boundary, which by its turn is an evidence that the 
clitics are prosodized predominantly by their integration to the phonological 
phrase, not to the phonological word. 
Keywords: Brazilian Portuguese; word clusters with clitics; documents from 
the nineteenth century
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INTRODUÇÃO

Clíticos são vocábulos gramaticais que figuram na frase sem acento 
(CÂMARA JR., 1984a, p.39). Assemelham-se a palavras, mas não podem 
aparecer sozinhos em um enunciado porque dependem estruturalmente da 
palavra vizinha na construção (CRYSTAL, 2000, p.49). Por exemplo, são 
clíticos em inglês as formas contraídas do verbo to be (ser): you’re (tu és/você 
é), I’m (eu sou), he’s (ele é). Em português, são clíticos os pronomes átonos 
(se, me, te, nos, o, a, lhe), os artigos (o, a, um, uma), as preposições (de, com, 
sem, a, p(a)ra), algumas conjunções (e, mas, ou, se) e pronomes/conjunções 
(que) (BISOL, 2005, p.164). São formas com pouco corpo fonético, átonas 
e em geral monossilábicas, que só são realizadas na fala porque recebem 
estrutura (prosódica) da palavra vizinha, tecnicamente chamada hospedeiro 
(host word, em inglês).

Na enunciação, os clíticos são incorporados a um vocábulo contíguo, 
como uma ou duas sílabas a mais desse vocábulo, ficando em próclise ou 
em ênclise (CÂMARA JR., 1984a, p.39). Essa incorporação (fonológica) é 
chamada prosodização. Na escrita, recursos gráficos assinalam a presença 
dos clíticos na sequência de palavras: apóstrofo, como nos exemplos you’re, 
I’m , he’s, do inglês; hífen, como na ênclise dos pronomes oblíquos átonos 
em português (olhou-me); ou espaço em branco (me olhou, de casa, os dois). 

Em documentos atuais ou antigos, como os que serão analisados 
neste artigo, não assinalar a presença do clítico deixando de empregar 
apóstrofo, hífen ou espaço em branco (hipossegmentação) pode ser indício 
de que o escrevente não perceba a presença do clítico, a sequência sendo 
usada como uma unidade lexical (porisso, detarde); ou de que perceba o clítico, 
mas assinale a dependência (prosódica) do clítico em relação ao hospedeiro 
(oBarão). 

Esses indícios, e o fato de que podem evidenciar a organização 
prosódica envolvendo clíticos em vigor no século XIX, são o tema e a 
hipótese de trabalho do presente estudo. Aqui, se dá continuidade a 
análises anteriores de documentos escritos em português por brasileiros 
nos séculos XVIII e XIX (BATTISTI, 2008; 2010), com que se verificou 
que a hipossegmentação pode dar-se tanto entre um clítico e o hospedeiro, 
como entre os próprios clíticos quando dois ou mais deles estiverem em 
sequência. No primeiro caso, tende a ocorrer com hospedeiros paroxítonos 
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dissilábicos ou monossílabos tônicos iniciados por consoante, no segundo, 
com os próprios clíticos.  Além disso, a hipossegmentação predomina 
com clíticos situados à esquerda do hospedeiro (adjunção do clítico para 
a direita).

O objetivo deste estudo é verificar se essas tendências apresentam-
se também em outros documentos. Serão analisadas cartas pessoais 
(CARNEIRO, 2005) e dados de jornal (NASI, 2012) redigidos em português 
por brasileiros no século XIX. Pretende-se contribuir para contar a história 
do português brasileiro revelando princípios estruturais e prosódicos em 
atuação na deriva da língua.

O estudo será empreendido com o pressuposto de que uma grafia 
não convencional como a hipossegmentação não resulta da transposição 
direta de características da fala para a escrita. É dado complexo, que indicia 
a organização prosódica da língua (ABAURRE, 1999; TENANI, 2010). 
Além disso, acredita-se que, na prosodização do clítico, seu papel gramatical 
– pronome, preposição, conjunção, artigo – é menos importante do que a 
relação dominante-dominado ou forte-fraco que se estabelece entre clítico 
e hospedeiro.

Inicia-se o artigo com uma breve abordagem à fonologia dos clíticos 
e sua interação com critérios ortográficos, principalmente os vigentes 
no século XIX. Segue-se uma revisão de investigações anteriores cujos 
resultados motivaram a realização do presente estudo. Passa-se à descrição 
da análise realizada, com a apresentação e discussão dos resultados obtidos. 
Por fim, vêm as conclusões.  

 
1. Fonologia dos clíticos: a fala e a escrita

Em termos fonológicos, a discussão em torno dos clíticos diz respeito 
a seu estatuto: são vocábulos mórficos, mas não constituem vocábulos 
fonológicos porque não possuem estrutura fonológica mínima – duas moras 
ou duas sílabas. Segundo Anderson (2005), são elementos linguísticos que 
não projetam estrutura no nível da palavra fonológica.

Kenstowicz (1994) afirma que muitas línguas evitam esses elementos, 
isto é, palavras fonológicas de uma mora ou uma sílaba, para satisfazer 
uma exigência de bimoraicidade/dissilabicidade mínima. Se numa língua 
como o inglês, que satisfaz essa exigência, palavras monomoraicas 
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tais quais os artigos the (o, a, os, as), a (um, uma) se realizam, é porque 
adquirem a estrutura que lhes falta na frase, no nível pós-lexical, formando 
um constituinte prosódico por adjunção a um hospedeiro com estrutura 
prosódica suficiente. 

No português, nas palavras de Bisol (2000, p.23-24), “clíticos nunca 
se integram a uma palavra fonológica, mas a ela se anexam, por adjunção, 
sob o domínio de um constituinte prosodicamente mais alto”. Conforme 
a autora, só por sândi ocorreria integração com a palavra seguinte.  O 
constituinte formado, portador de um só acento, compõe-se de um ou mais 
clíticos e uma palavra fonológica, a palavra fonológica pós-lexical (BISOL, 
2005). 

Essa aquisição pós-lexical de estrutura prosódica, no entanto, incorre 
em violação à restrição MWord=PWord (Para cada palavra morfológica 
existe uma palavra prosódica com bordas direita e esquerda alinhadas) 
(SELKIRK, 1995), razão pela os clíticos podem não ser percebidos como 
elementos independentes do hospedeiro. É o que motiva a eventual 
hipossegmentação na escrita.

Câmara Jr. (1984b) reconhece a competição entre essa motivação e 
as normas ortográficas no desencadeamento da hipossegmentação: “As 
pessoas mal alfabetizadas de hoje e os copistas medievais, escrevendo 
olivro, sefala, falasse, sem espaço em branco, estão adotando um critério 
fonológico, que não é autorizado pelas convenções atualmente vigentes da 
ortografia portuguesa” (CÂMARA JR., 1984b, p.36). Afirma ser o acento o 
caracterizador do grupo de força que clítico e hospedeiro formam.

Dentre os clíticos do português, há alguns que não são átonos (para) 
mas que, segundo Bisol (2005), tendem a perder acento, comportando-se 
como clíticos num mesmo grupo prosódico. Bisol (2000, 2005) não distingue 
clíticos pronominais dos demais clíticos, como Vigário (2001) faz para o 
português europeu, que apresenta uma preferência pela posição pós-verbal 
(ênclise).  No português brasileiro, como em outras línguas românicas, os 
clíticos pronominais são usualmente pré-verbais. Situam-se à esquerda do 
hospedeiro, como as demais formas funcionais com status fonológico de 
clítico. É o que se verificará nos documentos analisados.

Essa diferença entre o português europeu e os demais romances 
surgiu por volta do século XVII, segundo Vigário (2001).  Antes disso, 
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pelo menos desde o século XIII, próclise e ênclise conviviam livremente, 
conforme registrado nos manuscritos portugueses.  Foi a emergência do 
domínio prosódico frase entonacional com proeminência inicial que tornou 
a ênclise a posição preferida no português europeu: a ênclise teria evitado 
que os clíticos se tornassem acentuados.  

No português brasileiro, o domínio frase entonacional com 
proeminência inicial não emergiu, e assim a preferência pela ênclise não 
se verificou: “BP clitics, by contrast, are assumed to be phonologically 
proclitic, what is compatible with their typical location before the verbal 
host” (VIGÁRIO, 2001, p.329).

Por ser indício da emergência desses domínios prosódicos no 
português brasileiro, a hipossegmentação é um dos empregos variáveis de 
letras fonologicamente significativos que se podem verificar em documentos 
antigos, o que aponta Monaretto (2005). 

No século XIX, como hoje, a norma ortográfica para a escrita em 
língua portuguesa orientava a separar por espaço em branco as sequências 
clítico-hospedeiro.  É o que se verifica no guia ortográfico Ortographia ou a 
arte de escrever e pronunciar com acerto a lingua portugueza, para uso do Excelentissimo 
Duque de Lafoens, de João M. M. Feijó, publicado primeiramente em Lisboa 
em 1734, mais tarde na Bahia em 1820, obra disponível à consulta dos 
brasileiros que, então, escreviam textos em português.  

    
“A conjuncção, a que os gregos chamam Hyphen, he 

hum signal [...] para unirmos duas palavras, que per si 
são separadas, como se foram huma só na  pronunciação 
[...] v.g. Passa-tempo, Guarda-porta. [...] advertiremos que, 
excepto nas palavras compostas, em todas as mais, todas as 
preposiçoens,  advérbios, interjeiçoens, e conjunçoens se 
põem separadas das demais palavras,      assim no portuguez, 
como no latim; mas as conjuncçoens enclíticas que, ne, ve, 
no latim sempre se escrevem encostadas á palavra a que se  
ajuntão: v.g. Pedro, e Paulo: Petrus, Palusque.” (FEIJÓ, 1820, 
p.138-9)
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Percebe-se na norma a influência do latim e do grego, como também 
o respeito à etimologia.  Entretanto, mesmo havendo normas ortográficas, 
como essa, vigentes nos séculos XVIII e XIX, a variação no registro 
ortográfico verificada nos documentos brasileiros disponíveis é significativa, 
a flutuação maior envolvendo o emprego de consoantes duplas. Vinha daí 
o apelo dos estudiosos, à época, pela padronização ortográfica e por uma 
norma simplificada, o que veio a ser alcançado, em alguma medida, apenas 
no início do século XX. 

2. Os estudos anteriores

Battisti (2008, 2010) buscou inicialmente analisar apenas cartas 
pessoais, pelo uso de linguagem supostamente menos cuidada que nelas se 
encontraria.  Acessados documentos em diferentes acervos, descobriu-se 
que cartas pessoais escritas no Brasil em séculos passados são raridade. Foi 
assim que se recorreu aos corpora do Laboratório de História do Português 
Brasileiro (Labor-histórico PB)1 da UFRJ, disponibilizados eletronicamente2. 
Em um deles, com documentos do século XIX, encontraram-se quarenta e 
uma cartas pessoais escritas no Brasil entre 1879 a 1889, por C. B. Ottoni e 
sua esposa, Barbara Ottoni, aos netos (LOPES, C.R. dos S.; MACHADO, 
A. C. M., 2004). 

Vinte e sete das cartas foram escritas pelo avô, C. B. Ottoni, e catorze 
pela avó, Barbara Ottoni. Cobrem um período de dez anos e formam um 
conjunto em que as cartas do avô, mais longas do que as da avó, primam 
pelo apuro da forma (ele aconselha aos netos o “asseio” na escrita e os 
parabeniza pelos progressos na redação das cartas que escrevem). Nelas não 
há hipossegmentações. As cartas da avó, ao contrário, são breves, possuem 
um tom bastante mais coloquial e nelas verificam-se hipossegmentações. 
Esses catorze documentos, então, tornaram-se fonte de dados para o 
estudo. Foram sessenta e sete as hipossegmentações verificadas nas cartas, 
nelas predominando a posição clítico-hospedeiro. 

Posteriormente, teve-se acesso a outro conjunto de documentos 

1 Conforme Célia Regina dos Santos Lopes (site da UFRJ), pesquisadora responsável pelo Labor 
histórico-PB, este  “originou-se da demanda criada pelo projeto integrado Para a História do 
Português brasileiro. O seu principal objetivo é organizar e tornar disponível o acervo documental 
do PHPB para estudos sobre mudança linguística, mais especificamente, sobre a história da língua 
portuguesa no Brasil.” Acesso em 28 de setembro de 2006.

2 http://www.letras.ufrj. Acesso em 24 de maio de 2006.
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incorporados à análise: atas de reuniões da Sociedade Protetora dos 
Desvalidos, associação de negros livres ou libertos baianos (OLIVEIRA, 
2006). Para equilibrar o número de documentos com os já até então analisados, 
selecionaram-se catorze atas redigidas por quatro prováveis brasileiros 
entre 1837 e 1847. Nas atas, faz-se uso de expressões formulaicas, numa 
organização textual rotinizada, mas num registro ortográfico que se poderia 
considerar fonético. Nelas, há ocorrências tanto de hipo quanto de hiper-
segmentação (tro cou), essas em número bastante mais reduzido, aquelas com 
o predomínio da posição clítico-hospedeiro. Diferentemente das cartas, o 
uso de hífen é raro nas atas. A não ser em casos de translineação e de 
algumas hiper-segmentações (aSinar-mos), esse sinal não é frequentemente 
empregado (feiçe, fesçe, fessepor fez-se). Verificaram-se nas catorze atas cento e 
oitenta e duas hipossegmentações.

Algumas das hipossegmentações das cartas, com os clíticos a, e, 
pronomes átonos, estão no Quadro 1:

assuas cartas eas pessoas que te querem bem medeo muito prazer
ade honra eum a Deus de Christiano medisse que em principio
atodos 2 ea Christiano selembra do anno
avoce ete abençoa setem adiantado
aquem abraçaras equandoelles vem açadinhos noslembramos
acasa muito vazia efoi hoje temandão lembranças
acemana passada eque es um menino de juízo teposso dizer

QUADRO 1: Algumas hipossegmentações das cartas
FONTE: Battisti (2008, 2010)
No Quadro 2, estão ocorrências das atas, com os clíticos de, e, 

pronomes átonos:
demil Etrinta sefes
dofalecido eIrmã sedeu
damesma Edispois seasinaraõ
daCunha Enunca ososcrevi
deNovembro eEu ofazer
danossa Inão onão
domes eaSignei

QUADRO 2: Algumas hipossegmentações das atas

FONTE: Battisti (2008, 2010)
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Tomando-se as hipossegmentações de cartas e atas separadamente, 
realizou-se análise quantitativa (de regra variável) dos dados com o programa 
Goldvarb3, versão para ambiente Windows do pacote de programas 
Varbrul. Tendo-se como variável dependente as hipossegmentações clítico-
hospedeiro na escrita, a análise foi realizada com o objetivo de verificar, em 
termos de peso relativo, o papel favorecedor de determinadas sequências 
clítico-hospedeiro à hipossegmentação. Considerando-se a natureza dos 
elementos, pensou-se que, quanto menos clara fosse a percepção do clítico 
como palavra morfológica, maior a tendência do escrevente a realizar 
hipossegmentação. Controlaram-se de um lado a natureza do hospedeiro e, 
de outro, a natureza do próprio clítico. Na variável Locução, controlaram-
se os fatores clítico mais palavra lexical (a casa), clítico mais palavra 
funcional (a outra), e clítico mais clítico (que te deram).  Na variável Clítico, 
controlaram-se os fatores pronome (me deram), conjunção (eveio), artigo 
(acasa), preposição (de vocês), que - pronome/ conjunção (que diz). 

Foram 402 os contextos de hipossegmentação nas cartas, com uma 
frequência total de aplicação da regra de 16%. Nas atas, foram 551 os 
contextos e 33% a hipossegmentação, valores significativos considerando-
se o tipo de fonte de dados, sujeito às sanções da norma ortográfica. Os 
resultados opõem clítico mais palavra lexical (desfavorecedor) a clítico mais 
palavra funcional ou clítico (favorecedor). No controle da variável Clítico, 
pronomes mostraram-se favorecedores da hipossegmentação em ambas as 
análises. 

Nas cartas, a hipossegmentação é favorecida em locuções formadas 
por clítico e clítico ou palavra funcional (0,69), o clítico sendo um pronome 
pessoal (0,67) ou uma conjunção (0,63).  Os pronomes verificados na 
amostra são me, te, se, nos, vos, o, os, e as hipossegmentações foram realizadas 
apenas com os quatro primeiros (medeo, temandão, se-esqueceu, noslembramos). 
As conjunções verificadas foram e, se, mas, e as hipossegmentações 
realizadas com as duas primeiras (equando, ea Christiano, etam bem, sevoce). 
Um único caso de sândi vocálico externo foi registrado (tenvio).  Já nas 
atas, a hipossegmentação é favorecida em locuções formadas por clítico e 
clítico ou palavra funcional (0,63), o clítico sendo um pronome (0,63).  Os 

3 Disponível em http://individual.utoronto.ca/tagliamonte/goldvarb.htm. Acesso em 19 de maio 
de 2013.
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pronomes verificados são se, lhe, os, o, e as hipossegmentações, com todos 
esses exceto lhe. 

No que se refere à percepção do clítico pelo sujeito, o que 
desfavoreceria a hipossegmentação, confirmou-se a ideia inicial: ela é 
maior quanto mais clara for a identificação do hospedeiro como palavra 
morfológica e prosódica, o que é peculiar às palavras de conteúdo. 

Distinguindo-se sequências de um clítico e hospedeiro (C1H) de 
sequências de dois clíticos e hospedeiro (C2H), buscou-se verificar se o 
acento (primário e secundário) e o segmento inicial do hospedeiro em C1H 
têm papel sobre o agrupamento. Em relação a C2H, se há tendências de 
agrupamento considerando-se os três elementos presentes.  

Nas cartas, dos 402 contextos, 334 são sequências C1H, 68 são 
sequências C2H. Nas atas, dos 551 contextos, 509 são sequências C1H, 42 
são sequências C2H.

Das 334 sequências C1H das cartas, ocorre hipossegmentação em 53, 
45 delas com hospedeiro iniciado por consoante (evejo), 8 com hospedeiro 
iniciado por vogal (aella). Das 53 hipossegmentações, 24 envolvem 
hospedeiro dissílabo paroxítono (acaza, temanda), 10 envolvem hospedeiro 
monossílabo tônico (efoi, setem). 

Das 509 sequências C1H das atas, ocorre hipossegmentação em 
182, 158 delas com hospedeiro iniciado por consoante (otermo), 24 com 
hospedeiro iniciado por vogal (aIrmã). Nas 182 hipossegmentações de 
C1H, 69 envolvem hospedeiro dissílabo paroxítono (etrinta), 36 envolvem 
hospedeiro monossílabo tônico (inão, domes). 

Nas hipossegmentações CH1, então, o hospedeiro inicia 
predominantemente por consoante. A hipossegmentação tende a ocorrer 
com hospedeiro paroxítono dissilábico ou monossílabo tônico.

Na análise de CH2, das 68 sequências presentes nas cartas, ocorreu 
hipossegmentação em 14. Das 42 sequências C2H das atas, ocorreu 
hipossegmentação em 15: emque eu, ade honra, por amaioria, eonão. Constatou-
se que, nas sequências envolvendo dois clíticos, a hipossegmentação tende a 
ocorrer com os próprios clíticos. Esses dados apontam para duas hipóteses: 
satisfação à exigência de minimalidade prosódica (bimoraicidade e/ou 
dissilabicidade) e atuação do princípio DTE de acento frasal relativo.

No português, conforme Magalhães (2004, p.124), na atribuição de 
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acento primário a palavras lexicais exige-se que essas tenham no mínimo 
dois elementos na rima ou duas sílabas. Poder-se-ia pensar, a respeito das 
características estruturais de C1H – posição do acento, segmento inicial e 
de C2H, que sobre elas atuaria uma exigência de minimalidade dissilábica 
que se expressa na escrita e que é satisfeita pelo hipossegmentação.

Em C2H, além da exigência de minimalidade, a saliência do limite 
entre elementos designados terminais (DTEs) e elemento não designado 
terminal (não-DTE) no constituinte formado por clíticos mais palavra 
fonológica poderia explicar a tendência de agrupar clítico-clítico. Bisol 
(2005, p.175) afirma que a elisão de /e/ não ocorre entre DTEs (porte 
arrogante > *portarrogante), mas verifica-se entre não-DTEs (entre um 
dia >entrum dia). Além disso, tende a ser inibida pelo DTE relativamente 
a um não-DTE ( entramigos). Dados de Battisti (2008, 2010) como eas 
pessoas, ete abraça, ea Christiano, equandoelles, ade honra, assuas cartas, atodos 2 
mostram que as hipossegmentações na escrita são favorecidas entre não-
DTEs, considerando-se a borda direita aquela relevante para o português. 
Parece que o sujeito percebe a ausência completa de saliência prosódica 
dos clíticos na frase, promovendo na escrita hipossegmentações entre 
elementos fracos. 

As análises (BATTISTI, 2008, 2010) mostraram, então, que a 
hipossegmentação está relacionada tanto a características do hospedeiro, 
quanto do clítico. A menor percepção dos clíticos está envolvida, o que 
decorre de exigências de minimalidade prosódica. Essas generalizações 
poderiam ser estendidas a outros documentos do mesmo período? 
Poderíamos considerá-las tendências indiciadoras da organização prosódica 
do português? É o que se buscou responder com a análise descrita a seguir.

3. A análise

No presente estudo, não se procedeu a tratamento quantitativo dos 
dados com o Goldvarb, como nos estudos anteriores. Já se tinha ideia do 
padrão da hipossegmentação variável, sua proporção de aplicação e seus 
ambientes condicionadores. O que se fez foi levantar as ocorrências de 
hipossegmentação dos documentos investigados. Essas ocorrências foram, 
em seguida, organizadas em categorias. Veremos que, em geral, as categorias 
correspondem aos ambientes controlados nos estudos anteriores, com 
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algumas inovações.
 As fontes de dados foram a tese de Carneiro (2005) e a dissertação 

de Nasi (2012). Na tese, Carneiro editou cartas oficiais e não-oficiais escritas 
entre 1809 a 1904 por brasileiros de diferentes regiões do país. Analisamos 
208 dessas cartas, todas escritas no século XIX. Sessenta e sete delas 
forneceram dados, isto é, apresentaram ocorrências de hipossegmentação.

 Na dissertação, Nasi levantou alterações ortográficas passíveis de 
análise fonológica de 155 exemplares de 8 jornais gaúchos (abolicionistas, 
farroupilhas, políticos, populares, de negócios), publicados de 1835 a 1900. 
Dentre essas alterações, verificaram-se casos de hipossegmentação, o que é 
de certa forma surpreendente considerando-se o processo de revisão que 
supostamente ocorre antes da impressão dos jornais. Diferentemente da tese 
de Carneiro, em que se pode ter acesso direto aos documentos editados, há 
apenas algumas reproduções de trechos de jornais na dissertação de Nasi. 
Nela, há uma lista de tipos de alteração, com a quantidade de ocorrências 
em cada tipo. É essa lista que alimenta a análise aqui realizada. 

 
3.1 Resultados: os jornais

Nasi (2012) registra apenas 11 ocorrências de hipossegmentação, a 
maior parte de “A Gazetinha”, jornal popular. Veja-se o Quadro 3.

Enfrente porisso
Emfrente parapresente
Embicas queder
Encima aslistas
Derepente oschafarizes
Davictoria

QUADRO 3 – Hipossegmentações nos dados de Nasi (2012)

FONTE: Da autora

Todas as hipossegmentações são adjunções à direita (proclíticas). Quase 
metade das ocorrências são formas combinadas de preposição+advérbio ou 
pronome (porisso, enfrente), o que confirma a tendência de a hipossegmentação 
ocorrer com palavras funcionais, não com palavras lexicais, pelo fato de a 
presença de clítico e hospedeiro na sequência ser menos perceptível naquele 
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contexto. As hipossegmentações nos dados de Nasi (2012) confirmam, 
também, a tendência de o hospedeiro ser monossílabo tônico ou dissílabo 
paroxítono iniciado por consoante.

3.2 Resultados: as cartas

Como afirmamos anteriormente, 67 das 208 cartas de Carneiro 
(2005) analisadas apresentaram hipossegmentação. Foram 227 ocorrências, 
principalmente com clíticos não pronominais, valor expressivo 
considerando-se que tanto cartas não-oficiais quanto oficiais apresentaram 
registros.

As hipossegmentações nas cartas, como nos jornais, são casos de 
adjunção à direita (oresoltado). Nas sequências com um clítico, predomina 
a hipossegmentação com hospedeiro dissílabo paroxítono iniciado por 
consoante (detodas). Nas sequências com mais de um clítico, há casos de 
hipossegmentação dos próprios clíticos (epor  saberem, eme  despensem). Pode-
se afirmar, então, que essas ocorrências confirmam as tendências verificadas 
nos estudos anteriores.

Além da confirmação das tendências, a análise dos dados suscitou 
novas hipóteses sobre a hipossegmentação. Elas serão levantadas à medida 
que se apresentarem, a seguir, as diferentes categorias de ocorrência.

Várias das ocorrências de hipossegmentação de clíticos envolveram a 
conjunção e mais um clítico seguinte, como se vê no Quadro 4. 

ede  confiança eas  nossas
eque  o General eos  Irmãos
eos  tractando equem  os tem
epara  si igualmente eme despense

QUADRO 4 – Hipossegmentações de e+clítico

 FONTE: Da autora

É possível que, além da satisfação à exigência de minimalidade 
prosódica (dissilabicidade, nesse caso), o pequeno corpo grafo-fônico da 
conjunção e dificulte sua percepção como palavra morfológica e, portanto, 
esteja em jogo nesses casos de hipossegmentação.

Outro caso revelador da interação entre exigências prosódicas e o 
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pequeno corpo grafo-fônico na hipossegmentação com clíticos diz respeito 
a sequências com formas do verbo haver, como se vê no Quadro 5.

hade ser heide procurar
hade medrar hasde lembrar-te
lhe hade caber

QUADRO 5 – Hipossegmentações de fomas de haver +clítico 
FONTE: Da autora
As ocorrências na coluna da esquerda do Quadro 5 parecem sugerir 

que o escrevente esteja registrando uma forma fixa, constituinte de uma 
locução verbal, sem operar com uma forma do verbo haver separadamente 
da preposição de. As da coluna da direita, no entanto, mostram que 
o escrevente sabe estar lidando com uma forma verbal que se flexiona, 
independentemente da preposição. A minimalidade binária (dissilabicidade) 
parece estar, novamente, desempenhando papel na hipossegmentação. 

O que mais chama a atenção nos dados do Quadro 5, contudo, é o fato 
de o clítico estar à direita do hospedeiro, sugerindo prosodização do clítico 
para a esquerda, como na ênclise. Entende-se que, aqui, a direcionalidade, 
como a própria hipossegmentação, é consequência de exigências prosódicas, 
não princípio orientador. Além das exigências prosódicas que incidem sobre 
o próprio clítico, satisfeitas com sua adjunção ao hospedeiro, parece estar 
em jogo também um ritmo binário frasal, que contribui para haver+de ser 
interpretado como grupo paroxítono e, junto aos demais vocábulos, venha 
a implementar o ritmo forte-fraco no enunciado. 

 Outro dado interessante, que reforça a sugestão de estudos 
anteriores (BATTISTI, 2008, 2010) com documentos antigos, são sequências 
hipossegmentadas de um clítico mais hospedeiro em que este é registrado 
com maiúscula. Observe-se o Quadro 6.

daCurveta oSenhor 
doBrasil oParlamento
emBuenos  Ayres oSaldanha
aoRio  Grande aFrança

QUADRO 6 – Hipossegmentações de clítico+hospedeiro 
com inicial maiúscula

FONTE: Da autora
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Nessas ocorrências, fica claro que o escrevente percebe a existência 
do hospedeiro, como também do clítico. O clítico não é parte do 
hospedeiro, não é uma de suas sílabas pretônicas, como seria se clítico e 
hospedeiro formassem uma palavra fonológica. Esse registro é indício de 
que o escrevente lida com um elemento prosodicamente dependente do 
hospedeiro, com que possivelmente forma uma frase fonológica.

 Cabe registrar, ainda, a presença de hipossegmentação nas 
fórmulas de abertura e de fechamento empregadas nas cartas (Quadro 7) 
e em sequências que, por envolverem clíticos e hospedeiros que ocorrem 
invariavelmente juntos, formam combinações usadas como palavras 
(Quadro 8).

eobrigado Criado doCoraçam
QUADRO 7 – Hipossegmentações em fórmulas 

de abertura e fechamento

 FONTE: Da autora 

afim de muito depropósito
afavor de apar de tudo

QUADRO 8 – Hipossegmentações em combinações lexicais 

FONTE: Da autora  

A cristalização no emprego de certas sequências de palavras deve 
contribuir para obscurecer a percepção da existência do clítico antes do 
hospedeiro. A esse obscurecimento soma-se mais uma vez o pequeno corpo 
grafo-fônico do clítico, que não satisfaz a minimalidade binária na concepção 
de uma palavra e, por sua vez, pode fomentar a hipossegmentação.

A análise das cartas, então, não apenas confirmou as tendências 
verificadas nos estudos anteriores sobre características do hospedeiro e 
a possibilidade de hipossegmentar sequências de clíticos. Sugeriu outras 
hipóteses, entre elas a de que a satisfação da minimalidade binária estenda-
se do constituinte formado por clítico e hospedeiro à frase, e de que o 
escrevente hipossegmente não apenas porque não perceba o clítico 
enquanto palavra morfológica. Ele percebe, mas, com a hipossegmentação, 
evidencia perceber a relação de dependência prosódica que tem o clítico em 
relação ao hospedeiro. 
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CONCLUSÃO

A análise realizada em jornais e cartas escritas em português por 
brasileiros no século XIX confirma tendências verificadas em estudos 
de outros documentos oitocentistas: a eventual hipossegmentação afeta 
preferentemente um clítico e seu hospedeiro dissílabo paroxítono. Pode 
também afetar os próprios clíticos se esses estiverem em sequência. A 
adjunção à direita atinge clíticos pronominais e não pronominais e parece 
consolidada no século XIX. 

Além disso, os dados das cartas sugeriram outras hipóteses para a 
hipossegmentação, hipóteses essas que articulam ortografia, fonologia dos 
clíticos e organização prosódica da frase. A hipossegmentação entre clítico 
e hospedeiro iniciado por maiúscula indicia que o escrevente percebe o 
limite da palavra. Nesse caso, a ausência de espaço em branco marca, antes 
que a integração da sílaba ao hospedeiro, a dependência desse elemento em 
relação ao hospedeiro. Isso pode servir de evidência para outra hipótese, 
a de que o constituinte resultante da prosodização do clítico não seja uma 
palavra fonológica, mas o constituinte imediatamente acima na hierarquia 
prosódica, a frase fonológica.

A hipossegmentação entre clíticos, por sua vez, parece sugerir que 
o pequeno corpo grafo-fônico dos clíticos, interagindo com a satisfação à 
exigência de minimalidade binária, tenha papel nos agrupamentos formados 
na escrita. Esses assemelham-se a palavras dissílabas paroxítonas que, junto 
aos demais vocábulos em cadeia, contribuem para imprimir o ritmo forte-
fraco ao enunciado.

Finalmente, a hipossegmentação envolvendo clíticos em fórmulas de 
abertura e fechamento das cartas, bem como em expressões cristalizadas, 
mostra que o léxico também pode ter influência no obscurecimento da 
presença dos clíticos em certas sequências.

No que se refere à história do português brasileiro, a análise forneceu 
evidências esclarecedoras da organização prosódica que vem dirigindo o 
português brasileiro: o ritmo binário sustentado pela dissilabicidade e com 
papel também na prosodização dos clíticos, como indiciam os casos de 
hipossegmentação investigados.
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ALÇAMENTO DAS VOGAIS PRETÔNICAS NOS 
SÉCULOS XVIII E XIX

PRE-STRESSED VOWEL RAISING IN THE XVIII AND 
XIX CENTURIES

José Magalhães
Universidade Federal do Uberlândia 

RESUMO

Objeto de inúmeros estudos sincrônicos em quase todas as regiões do Brasil, 
o subsistema vocálico pretônico do português detém alternâncias que ainda 
intrigam pesquisadores. Alvo de inúmeros processos fonológicos, tais como 
neutralização, assimilação, harmonia, abaixamento e alçamento, as vogais 
pretônicas caracterizam-se pela complexidade e variação. Muitos desses 
fenômenos aos quais hoje são dedicadas tantas pesquisas parecem, contudo, já 
estarem alicerçados no português desde a sua consolidação (ou mesmo antes). 
Em consonância com esta afirmação, este artigo tem como principal objetivo 
lançar mais um olhar sobre as vogais médias pretônicas do Português, agora 
com base em dados dos séculos XVIII e XIX. Sem a pretensão da exaustividade, 
a intenção é retomar dados deste período a fim de verificar de que modo o 
alçamento vocálico se aplicava à época.
Palavras-chave: Vogais Pretônicas, Português Histórico, Harmonia Vocálica, 
Fonologia

ABSTRACT

Despite being the subject of  numerous synchronic studies in almost all regions 
of  Brazil, the subsystem of  pre-stressed vowels in Brazilian Portuguese does not 
cease to captivate researchers. As targets of  several phonological processes, such 
as neutralization, assimilation, harmony, lowering and rising, pre-stressed vowels 
are characterized by complexity and variation. It seems, however, that many 
of  these phenomena to which so much research is dedicated today date back 
to the implementation of  Portuguese in Brazil or even earlier. In order to test 
this claim, this paper takes a further look at the pre-stressed mid-vowels system 
of  Portuguese in data from the eighteenth and nineteenth centuries. Without 
claiming completeness, the intention is to identify, on the basis of  these data, 
how vowel rising was put into practice during this period.
Keywords: Pre-stressed  Vowels, Historic Portuguese, Vowel Harmony, 
Phonology
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INTRODUÇÃO

O sistema vocálico do português brasileiro ainda merece atenção, 
seja do ponto de vista histórico, seja numa abordagem sincrônica. Por isso, 
especialmente o subsistema vocálico pretônico do português tem sido objeto 
de inúmeros estudos contemporâneos em quase todas as microrregiões 
do Brasil, devido às alternâncias que ainda intrigam pesquisadores. Alvo 
de inúmeros processos fonológicos, tais como neutralização, assimilação, 
harmonia, abaixamento e alçamento, as vogais pretônicas caracterizam-se 
pela complexidade e variação. O que dizer, então, desse subsistema do ponto 
de vista histórico? Será possível detectar esta complexidade no percurso 
temporal a fim de relacioná-la ao que nos dizem as pesquisas hodiernas? 
Tendo como norte esses questionamentos, pretende-se neste artigo abordar 
mais uma vez as vogais pretônicas do Português Brasileiro, desta vez a partir 
de documentos oficiais e cartas pessoais dos séculos XVIII e XIX. 

Diferentemente, das pesquisas variacionistas atualmente realizadas, 
que se valem de dados de fala espontânea obtida a partir de gravadores 
ultramodernos, a pesquisa com dados históricos só possui registo escrito. 
Portanto, estamos cientes de que enfrentamos um grande obstáculo 
metodológico para alcançar nosso intento, qual seja, a investigação de 
elementos fônicos a partir de dados de escrita. A este respeito, Matos e 
Silva (2006, 42-43) chama a atenção para o fato de que 

“...a documentação escrita que permanece, e sendo esta uma 
representação convencional da fala, desta teremos nos documentos um 
reflexo que permite tirar conclusões até certo ponto seguras, no nível fônico-
mórfico, já que, não havendo então uma normatização ortográfica, a análise 
da variação da escrita oferece indícios para alguma percepção da voz. Do 
mesmo modo, se o que está escrito procura espelhar a voz e esta nos falta, 
pelo escrito se pode depreender, embora não integralmente, a língua no seu 
uso primeiro, em qualquer dos níveis em que se pode estruturá-la: fônico, 
mórfico, sintático, discursivo. Também a ausência de um controle gramatical 
normativo faz com que no texto medieval a variação seja constante, fato 
que também é indicador de usos da fala.”

A verdade é que, como pontua Mattos e Silva, estamos diante de uma 
realidade gráfica tentando obter conclusões para uma realidade diferente: 
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a fala. A crença nestas duas realidades tão díspares, e certamente o são, 
transfeririam para o pesquisador o ônus da fragilidade de seus trabalhos, 
não fosse, como afirma a autora, o fato de que a documentação escrita é 
uma representação convencional da fala. Importante não perder de vista, 
contudo, que o texto escrito não possui todos os recursos de que a fala 
dispõe. Ainda assim, o modo como os dados de escrita são coletados, 
tratados e organizados é que nos darão os elementos necessários e confiáveis 
para que conclusões satisfatórias, e também confiáveis, possam ser obtidas.

 Neste sentido, compreendemos também que, as fontes escritas 
são uma grande barreira até mesmo para uma avaliação de ordem sintática 
e se fortalece ainda mais para investigações de ordem fonológicas. Para 
romper ou, pelo menos, diminuir este obstáculo, cumpre, em primeiro 
lugar, que os dados de escrita sejam  advindos de fontes confiáveis e 
bem documentadas; em segundo lugar, que as regularidades sejam bem 
relacionadas e demarcadas por meio de fatores que estabeleçam relações 
entre si e permitam comparações contextuais entre os fenômenos que se 
quer investigar; em terceiro lugar que a natureza dos dados consiga expressar 
o fenômeno com o mínimo possível de intuições do investigador e com o 
máximo possível de expressão no fato em si. 

 Nossa proposta de descrição e análise acerca da vogais pretônicas 
tem, aqui, como fonte de dados textos escritos nos séculos XVIII e XIX 
que constam dos corpora do Projeto PHPB (Para a História do Português 
Brasileiro1), disponibilizados online e organizados por Afrânio Gonçalves 
Barbosa, Célia Regina dos Santos Lopes e Dinah Callou. Desses corpora, 
extraímos dados de duas fontes distintas: de um lado, documentos oficiais; 
de outro, cartas pessoais. Necessário pontuar que os documentos oficiais, 
por sua natureza técnica, estariam muito mais distantes da fala, enquanto as 
cartas pessoais, sem maior preocupação burocrática ou formal, poderiam 
de algum modo retratar aspectos mais próximos da língua falada.

1. As vogais do Português

Uma das tarefas norteadoras deste trabalho é detectar a complexidade 
do subsistema vocálico pretônico do português brasileiro em seu percurso 
temporal, por meio de textos escritos. Feito isso, entendemos ser facilmente 
1 http://www.letras.ufrj.br/phpb-rj/index.htm. Acesso em 26, 28, 29 e 30 de abril de 2010.
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possível relacionar esses fatos ao que dizem as pesquisas recentemente 
realizadas, principalmente a partir da década de 80 do século passado. 
Neste período, consideramos pioneiro o estudo de Bisol (1981) – baseado 
em dados de fala real e valendo-se da metodologia variacionista de Labov 
(1972) – que identifica e formula uma regra de harmonia vocálica para as 
vogais médias pretônicas no falar do Sul do Brasil. Essa regra de harmonia 
descreve, de forma inequívoca, os casos de alçamento contextual das vogais 
médias pretônicas, mas encontra-se em verdadeiro embate com os inúmeros 
casos em que vogais médias pretônicas sofrem alçamento sem a presença 
de um contexto aparente que motive este fenômeno. Retornaremos a estas 
regras mais adiante.

Enquanto o subsistema vocálico pretônico, por sua complexidade 
e variação, continua foco de investigações diversas, parece não haver 
maiores dúvidas quanto à consolidação de um conjunto bem definido 
de sete vogais na posição tônica. Desde o período medieval do chamado 
Português Arcaico (Nunes 1960; Câmara Jr 1970; Williams 1975), as vogais 
tônicas têm permanecido rigorosamente lacradas em um sistema fechado, 
pouco susceptíveis à variação. Apenas em casos raros como [‘fe.ʃa]~[‘fε.ʃa], 
(terceira pessoa do singular, presente do indicativo do verbo fechar – “Ele 
fecha a porta”), as vogais da sílaba tônica variam.

O sistema pleno de sete vogais é apresentado a seguir:

altas       /u/                  /i/  

médias               /o/          /e/ (2º grau)

médias                       / / /E/ (1ª grau)

baixas                                 /a/   

 Posteriores       Central Anteriores

FIGURA 1 – Sistema vocálico do Português Brasileiro na posição tônica

FONTE: Câmara Jr. (2006[1970], p. 41)

Podemos associar a esse sistema de sete vogais do português o estatuto 
de privilégio da sílaba acentuada em relação às posições átonas (Beckman 
1998). Isso porque processos de qualquer natureza, sejam eles variáveis ou 
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não, tendem a ser evitados na posição tônica, o que já vem sendo atestado 
também a partir de dados diacrônicos do português (Fonte, 2010). Portanto, 
sem mais controvérsias acerca das sete vogais na sílaba tônica, restam, pois, 
investigações que possam trazer à tona maiores esclarecimentos acerca dos 
segmentos vocálicos átonos, que podem ser distribuídos em outras três 
posições em torno do acento: pretônica, postônica não final e postônica 
final.

Bisol e Magalhães (2004), ao apreciarem os processos que reduzem o 
sistema vocálico do português de sete segmentos na posição tônica para cinco 
em situação pré-acentual e a três nas posições pós-acento, apresentaram o 
esquema abaixo. Esta ilustração mostra uma “evolução” serial da redução 
vocálica, levando em conta apenas os sistemas operantes em cada uma das 
posições em que se encontram os segmentos. Consideramos de grande 
importância esta representação, pois, a partir dela, focalizam-se os processos 
variáveis que discutiremos neste artigo. Exemplos são apresentados na 
sequência.

FIGURA 2 – Sistema vocálico do Português Brasileiro

FONTE: Bisol e Magalhães (2004)

a- posição tônica b- pretônica c- átona finali

[i]       [‘siku] [i]        [si´ladn] [i]      [‘Zuri]
[e]      [‘seku]  ‘seco’  (adj.) [e]       [se‘kadu] [i]      [‘l ε ki]
[ε]      [‘sεkn] ‘seca’ (verbo) [e]       [se‘kadu]

[a]     [‘sakn] [a]       [sa‘kadn] [a]     [‘sakn]ii

[ ] [o]       [so‘kadu]

[o]     [‘soku] ‘soco’ (nome) [o]       [so‘kadu] [u]     [‘lodu]
[u]     [‘suku] [u]       [suku‘lentu] [u]     [‘bõnus] 
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O quadro apresentado acima não é novidade do que respeita 
à composição do sistema advindo de processos de redução vocálica. 
Gramáticas históricas já vêm documentando há anos que as oposições 
latinas – relativas ao timbre das vogais – entre /ẹ/ e /ȩ/ e entre /ọ/ e 
/o ̹/ neutralizaram-se em favor das vogais de timbre fechado / ẹ / e /ọ 
/, fazendo com que o sistema vocálico nesta posição seja reduzido, já no 
português medieval, a cinco vogais. Mesmo se considerarmos que haja 
regiões do Brasil em que prevaleça, na posição pretônica, as vogais médias 
baixas, tem-se costumeiramente consideradas as médias altas como as 
formas de base. 

Para Nascentes (1953), a realização, no Português Brasileiro, das 
vogais médias pretônicas permite traçar uma linha divisória virtual entre os 
falares do norte – em que, geralmente, opta-se pela realização das médias 
baixas /ε/ e / / – e os falares do sul, nos quais prevalecem as médias altas 
/e/ e /o/.

FIGURA 3: Divisão dos falares do Português Brasileiro
 segundo Nascentes (1953)

FONTE: Nascentes (1953, p.18)

Portanto, são os dados diacrônicos, fartamente documentados em 
tratados de filologia e em gramáticas históricas que dão conta do sistema 
vocálico conforme desenhado na Figura 2 acima. Em virtude disso, 
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processos variáveis que promovem a realização de vogais médias pretônicas 
como altas (alçamento) ou como baixas (abaixamento), partem da presença 
das vogais médias baixas na estrutura profunda do falante. Visto isso, 
metodologias de coleta e análise de dados vistoriam cada ocorrência por 
meio de criteriosas avaliações e cuidadosa seleção de grupos de fatores 
que possam favorecer uma ou outra ocorrência desta ou daquela vogal na 
estrutura de superfície. Todas as pesquisas de que temos tomado ciência nas 
últimas décadas, além de muitas já realizadas com nosso próprio banco de 
dados2, corroboram a caracterização do subsistema de vogais pretônicas do 
português como extremamente variável.

Embora tenhamos mencionado acima processos de alçamento e de 
abaixamento, dificilmente uma pesquisa com dados de escrita permitirá 
conclusões com maior rigor acerca do abaixamento. A obviedade desta 
afirmação se constata pela existência de uma única letra para representar 
tanto a vogal média alta /e/ quanto a vogal média alta /ɛ/. Da mesma 
forma, temos apenas uma letra pra representar as médias posteriores /o/ 
e /ɔ/. Diferentemente das médias, há as letras “i” e “u” para a grafia das 
vogais altas. Por isso, este artigo tratará apenas de fenômenos envolvendo 
a variação entre vogais médias altas e vogais altas nos escritos dos séculos 
XVIII e XIX. 

2. Alçamento

Conforme referido na seção anterior, a variação das vogais médias 
pretônicas vem de tempos remotos. No que se refere exclusivamente ao 
fenômeno de alçamento, Oliveira ([1536], (1933)), um dos mais emblemáticos 
registros descritivos do português, já atestava nos idos do século XVI a 
instabilidade das vogais médias na posição pretônica, o que  consolida 
o argumento de que tal fenômeno se configura como bastante antigo. 
Retomemos, pois, as palavras do próprio Fernão de Oliveira: “Das vogaes, 
antre u e o pequeno há tanta vezinhança que quase nós [os] confundimos, 
dizendo uns somir e outros sumir, e dormir, ou durmir, e bolir e bulir e outras 
partes semelhantes”. Embora os dois primeiros exemplos (somir e sumir) 
pareçam, hoje em dia, constatar um processo de neutralização, reduzindo as 
2 Banco de dados GEFONO – Grupo de Estudos em Fonologia do Português Brasileiro, sediado 

na Universidade Federal de Uberlândia.
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duas possibilidades em apenas uma (sumir), os outros casos se realizam nos 
dias atuais como perfeitamente possíveis, atestando, pois, a variação entre 
vogais médias baixas e vogais altas. 

Silva (2009) retoma dados citados por Marroquim (1934) que também 
constata a produtividade do alçamento vocálico. O autor trata todos os casos 
como um processo de assimilação que  obedece à regra geral da língua e 
que se difunde em todas as classes sociais. Alguns casos não parecem fruto 
de desencadeamento assimilatório, já que não há gatilho para o processo. 
Essa discussão, contudo, não nos interessa agora. O mais importante é 
a constatação da alternância entre vogais médias e vogais altas, confome 
a seguir: e pretônico soa como i em: pidi(r), piqueno, sinhô(r), milhor, mio 
(pop.),tisôra, imbolá(r), Jiroime e Jiróime (pop.) por Jerônimo. Quando em posição 
inicial seguida de s como: istorá(r), istêrco, istação, istio, istrada, istribo, ispirito, 
ispuma, isquadrão. Quando nasal e inicial: imbaraço,impregar, insinar, incruado, 
incubação, incruzilhada, incôsto, incontrão (Marroquim 1934, apud Silva, 2009).

Entre os trabalhos realizados nas últimas décadas acerca do processo 
variável do alçamento vocálico, chamamos a atenção para a pesquisa de 
Bisol (1981), com dados do Sul do Brasil. Na constatação da variabilidade 
entre  [o]~[ u] e entre [e] >[i], os dados analisados pela autora não deixam 
dúvidas de que o que mais favorece a aplicação da regra de alçamento da 
vogal média em posição pretônica é a presença de uma vogal alta na sílaba 
subsequente. De posse desses fatos incontestes, Bisol (1981, p. 259) propôs 
uma regra simples e capaz de traduzir o fenômeno operante no português: 
a harmonização vocálica é um processo de assimilação regressiva – desencadeado pela 
vogal alta da sílaba imediatamente subsequente, independentemente de sua tonicidade – 
que pode se estender a uma ou mais vogais médias do ambiente. Inúmeros exemplos, 
como menino ~ m[i]nino; político ~ p[u]lítico, formiga ~ furmiga sustentam esta 
proposição.

 Além dos casos acima referidos, Bisol (2009) documenta situações 
em que não há um contexto motivador aparente para o alçamento, como 
em boneca/buneca, colégio/culégio, o que a autora caracteriza como “produto da 
ação analógica do falante” numa clara alusão à ideia de difusão lexical. Por 
outro lado a regra com condicionador fonético, nos casos acima descritos, 
ajustar-se-iam à perspectiva neogramática.
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Para esses dois casos, Bisol formula regras diferentes, conforme 
demonstrado abaixo:

a) Regra de harmonia vocálica – alçamento com 
    condicionador fonético explícito

 V (pret,)           C         V.... ]Word

Pontos de V              Pontos de V

 [abertura]                   [abertura]

[-ab1] [-ab2]          [-abn][-ab2] [-ab3]

 

Figura 3- Regra de harmonia vocálica
Fonte: Bisol (2009, p. 79)

A regra acima deve ser entendida como o espraiamento de todos os 
traços da vogal seguinte para a vogal precedente, independentemente da 
consoante que possa estar entre elas, ou seja, é um típico caso de assimilação 
total do nó de abertura vocálica, que resultará na harmonia entre as duas 
vogais.

b) Alçamento sem motivação aparente (redução vocálica)
        V (pret,)                                   V(pret)   

      Pontos de V                           Pontos de V

                             (por default)

       [abertura]                                [abertura]

[–ab1][+ab2][–ab3]                [-ab1][-ab2][-ab3]

Figura 4- Redução sem condicionador fonético

Fonte: Bisol (2009, p. 79)
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Esta regra retrata o desligamento do nó de abertura da vogal média 
pretônica e o preenchimento automático pelos traços de uma vogal alta, 
resultando na neutralização.

A pergunta que se faz, portanto, é: estariam estas duas regras atuando 
já nos séculos XVIII e XIX? 

3. Os dados dos séculos XVIII e XIX

Antes nos reportarmos aos dados coletados de documentos oficiais e 
cartas pessoais dos séculos XVIII e XIX, cumpre ratificar que fenômenos 
envolvendo alternância das vogais médias pretônicas remontam períodos 
que antecedem a formação do português, ou seja, existiam já no latim 
popular (latim vulgar), conforme atestam os escritos do Appendix Probi, 
retratado nos exemplos a seguir: 

senatus non sinatus 
cochleare non cocliarium
palearium non paliarium
festuca non fis<tuca>
effeminatus non imfimenatus
faseolus non fassiolus
dys<entericus non disinte>ricus
hermeneumata non erminomata

formica non furmica 
robigo non rubigo

Sirena non Serena
dimidius non demidius
hirundo non herundo 
puella non poella
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Note-se, por estes exemplos, que a alternância era bidirecional, 
indo tanto da vogal média para a alta, quando da alta para a média. Outra 
observação pertinente é o maior número de ocorrências envolvendo a vogal 
média frontal /e/.

Conforme já referido neste artigo, também no português medieval 
processos semelhantes são comuns na língua dos trovadores (Fonte, 2010).  
Referentemente aos séculos XVIII e XIX, período da chamada era moderna 
do português, acreditamos que os textos não oficiais – cartas pessoais – 
poderão fornecer elementos mais aproximados da realidade da fala por, 
supostamente, não haver maiores preocupações com possíveis formalismos 
linguísticos. Por isso, apresentamos, primeiramente, os dados coletados 
a partir destes. Na sequência, apresentamos as ocorrências obtidas nos 
documentos oficiais (quadros 3.2.1 e 3.2.2). Ratificamos que a fonte de 
dados para este estudo foram os corpora do projeto “Para a História do 
Português Brasileiro”, elaborados por Afrânio Gonçalves Barbosa, Célia 
Regina dos Santos Lopes e Dinah Callou – UFRJ – e disponibilizados online.

O que chama a atenção nos dados até então coletados3 é a total ausência 
de linearidade entre alçamento e abaixamento. É certo que não se devem 
ter expectativas de linearidade quando se trata de fenômenos variáveis, haja 
vista que o “caos linguístico” também é bastante organizado inclusive na 
fala. Todavia, como se percebe nos quadros abaixo, não há apenas situações 
de comprovada harmonia vocálica e de alçamento sem motivação aparente. 
Ocorrem também casos em que o contexto para a harmonia existe, mas 
a regra não se aplica, o que demonstra  contra-alimentação no processo. 
Somam-se a estes casos os dados em que a vogal alta é abaixada quase 
aleatoriamente, o que fortalece ainda mais a complexidade do subsistema 
vocálico pretônico.

3 Os dados aqui apresentados vêm da análise de 29 documentos pessoais e de 29 cartas pessoais dos 
corpora já referidos. Portanto, não se trata de uma análise exaustiva de todo o corpus disponível.
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3.1Cartas pessoais

3.1.1- Vogal média pretônica /e/

alçamento: /e/ > [i] abaixamento: /i/ > [e]
a) harmonia
acintir 
anticipadamente
aremidiar
conviniente
discuidarei
discuido
disculpar
disculpe
melanculia
privino
quirido 
repitir
siguras
sirvirá
sucidera

b) alçamento sem motivação 
aparente

chigada
chigarão
chigarem
chigou
dezasucego
dispeza
infado
ispera
medetriminara
milhor
milhoras 
milhores
piqueno
tizouras
vinder
xiguei

a) contra-alimentação
aleviarei
asestido
deligência
deminuição
deminuindo 
deprencipyar
emcluza
endiçios
enquietaçoens 
enquietádos
entrigando
entrigante
entrior
felicedades
emfenitamente
enevitaveis
parteçipei
partecipo
prencipalmente 
vezinho
entidade

b) abaixamento
despozicão
adelegençia
dezer
emformar
emglezez
empertenencia
emportância
emportunacão
encomodos 
endependecia
enteira
enterrompo
entressados
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No quadro acima, bem como nos demais adiante apresentados, 

subdividimos os dados em quatro classificações, conforme a identidade dos 
processos ocorridos, a saber:

harmonia: regra que resulta da assimilação dos traços de abertura pela 
vogal alta seguinte pela: melanculia, privino;

elevação sem motivação aparente: processo que eleva a vogal média 
pretônica por default (Bisol, 2009): milhor, piqueno;

contra-alimentação: interação opaca em que a regra esperada deixa 
de se aplicar, mesmo tendo presente o contexto para aplicação: partecipo, 
vezinho;

abaixamento: situação em que a vogal alta tornou-se média baixa sem 
qualquer motivação aparente: desposição, enteira. 

3.1.2- a vogal média pretônica /o/

alçamento /o/ > [u] abaixamento /u/ > [o]

a) harmonia
pruduto
puçivel
sulicitar 
depuzitario
desuciedade

b) elevação sem motivação aparente
algudão
pruteção
puder
purção
sucego

a) contra-alimentação
omilde
seotilize

b) abaixamento
affectoozo 
agoardente
corropção 
fonção
goarda
logar
ocopar 
poder
pozerão

Da mesma forma que em 3.1.1, as quatro classificações propostas 
ocorrem, embora os dados envolvendo a vogal /o/ sejam em menor 
número.
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3.2- Documentos oficiais

3.2.1- a vogal pretônica /e/ 

alçamento: /e/ > [i] abaixamento: /i/ > [e]
a) harmonia
comviniente
dilicado
oinvio
siguras
sigure
sirtificamos
ediscuberta
intiligencia

b) elevação sem motivação aparente
chigado
chigar
chigou
disgraçada
dispezas
imprego
intregues
ispera
milhor

a) contra-alimentação
actevidade
adevinhar
beneficeado
deficuldade
deficultozo
deligencia
derigirião
desiplinados 
emediatamente
empertinençias 
entervir
entreduzicem
justeficando
menistro
offecial
prontefiquei
vezinhos

b) abaixamento
adejacente
asedeado (de sediar)
dezer
entereses
justeficarse
opeor
vertudes

Assim como nas cartas pessoais, também nos documentos pessoais 
os casos envolvendo a vogal /e/ se repetem com a mesma fisionomia.
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3.2.2 vogal pretônica /o/

alçamento /o/ > [u] abaixamento /u/ > [o]
a) harmonia
custumo
cumúns 
ediscuberta

b) elevação sem motivação 
aparente

trusse
fugoens
puder (poder)
refurmado 

a) contra-alimentação
acodir
comprido (a minha ordem)
incombido
monissões

b) abaixamento
agoarda
depozerão
goarda
goardados
oppozerão
podesse

Este último quadro, em consonância com o quadro 3.1.2, revela 
a pouca ocorrência de dados envolvendo a vogal média-alta posterior. 
Contudo, as mesmas quatro subclassificações propostas estão presentes.

4. PALAVRAS FINAIS

Todos os dados acima elencados e classificados remetem-nos a 
uma interessante constatação, qual seja, a maior ocorrência da vogal /e/. 
Trabalhos de natureza diacrônica que utilizaram dados de fala espontânea do 
português brasileiro têm demonstrado que atualmente a variação entre [e]/
[i] é muito mais latente do que entre [o]/[u]. A grande diferença com relação 
aos trabalhos atuais está nas numerosas ocorrências de contra-alimentação 
da regra de assimilação e nos demais casos envolvendo o abaixamento 
de /e/ e de /o/. Poderíamos chamar todos os exemplos das colunas  do 
lado direito de hipercorreção. Contudo, como estamos trabalhando com 
dados de escrita, não nos arriscamos a tamanha simplificação. Também 
não pretendemos, neste artigo, encerrar nossa análise em uma conclusão 
decisiva, haja vista termos ainda inúmeros documentos e cartas a serem 
analisados. Por este instante, cabe a nós a constatação de que a variabilidade 
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envolvendo as vogais médias pretônicas perpassa os séculos XVIII e XIX 
com a mesma força já identificada em períodos anteriores e persiste até os 
dias de hoje.
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RESUMO

Apresentamos, neste artigo, as bases teóricas e metodológicas da Linguística 
Funcional Centrada no Uso, também denominada Linguística Cognitivo-Funcional, 
conforme Tomasello (1998), a qual identifica uma tendência funcionalista 
de estudo das línguas. Essa abordagem é resultado da união das tradições 
desenvolvidas pelas pesquisas de representantes da Linguística Funcional e 
da Linguística Cognitiva. Assume que o comportamento linguístico é reflexo 
de capacidades cognitivas que dizem respeito a princípios de categorização, 
à organização conceptual, a aspectos ligados ao processamento linguístico e, 
sobretudo, à experiência humana no contexto de suas atividades individuais, 
sociointeracionais e culturais. Além disso, caracterizamos algumas das categorias 
analíticas dessa vertente teórica, com apresentação de dados reais da língua 
em uso para melhor compreensão. São destacados, entre outros, os conceitos 
de iconicidade, marcação, constrastividade, categorização, prototipicidade, 
informatividade, perspectivação.
Palavras-chave: Linguística Funcional; categorias analíticas; aspectos teórico-
metodológicos.
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ABSTRACT

This paper presents the theoretical and methodological foundations of  Usage-
Based Functional Linguistics, a functional trend to the study of  language, also 
known as Cognitive-Functional Linguistics, according to Tomasello (1998). 
This approach is the result of  integrating traditions developed by researches 
on Functional Linguistics, on one hand, and on Cognitive Linguistics, on the 
other. It assumes that linguistic behavior reflects cognitive capacities linked 
to principles of  categorization, conceptual organization, aspects related to 
language processing, and, over all, to human experience in the context of  
individual, socio-interactional and cultural activities. In addition, this paper 
characterizes some of  the analytical categories of  this theoretical trend, 
providing real language in use data. Among others, the concepts of  iconicity, 
markedness, contrastiveness, categorization, prototype, information structure 
and perspective are highlighted.   
Keywords: Functional Linguistics; analytical categories; theoretical and 
methodological issues.

INTRODUÇÃO

A Linguística Funcional Centrada no Uso (LFCU) é uma abordagem 
que integra os postulados da Linguística Funcional de vertente norte-
americana, representada, sobretudo, por Talmy Givón, Paul Hopper, 
Elizabeth Traugott e Joan Bybee, e da Linguística Cognitiva, conforme 
formulada por George Lakoff, Ronald Langacker, Adele Goldberg, 
John Taylor e William Croft, entre outros (TOMASELLO, 1998; 2003; 
MARTELOTTA, 2011; FURTADO DA CUNHA et al., no prelo ). 

Essas duas correntes compartilham a concepção de que os usos 
linguísticos resultam de modelos convencionalizados com base na interface 
linguagem, cognição e ambiente sócio-histórico. A inter-relação dessas três 
dimensões motiva a fixação de padrões gramaticais, via ritualização, a partir 
de ambientes interacionais específicos. Portanto, a LFCU não se restringe 
à observação de aspectos formais da língua, ou da difusão das formas pela 
organização social, mas leva em conta, em suas análises, dados semânticos, 
pragmáticos e discursivos que se manifestam na língua em uso. Em linhas 
gerais, essa área de pesquisa defende uma relação estreita entre a codificação 
linguística e o uso que os falantes fazem da língua em situações reais de 
interação comunicativa.
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Nesse cenário, a língua é concebida como um sistema adaptativo 
complexo, uma estrutura plástica, constituída, ao mesmo tempo, de 
padrões mais ou menos regulares e de outros que emergem, em virtude de 
necessidades cognitivas e/ou comunicativas (BYBEE, 2010). Significa que, 
na língua, convivem, harmoniosamente, formas que, com o tempo, tendem 
a assumir novas funções e configurações e outras que, aparentemente, 
mantêm-se mais estáveis (VOTRE, 2002). Dito de outro modo, o sistema 
linguístico tem uma natureza eminentemente dinâmica, já que surge da 
adaptação das habilidades cognitivas humanas a eventos de comunicação 
específicos e se desenvolve com base na repetição ou ritualização desses 
eventos. 

Dada a natureza de relativa estabilidade da estrutura linguística, a 
LFCU direciona seu foco de interesse na interdependência entre forma 
e função, buscando no texto produzido em situação real de interação 
subsídios que forneçam explicações para a codificação morfossintática. 
Ancorada na natureza adaptativo-funcional da linguagem, que se manifesta 
em fenômenos de variação e mudança, a LFCU descarta a hipótese de que 
a gramática apresenta regras fixas, que se aplicam em qualquer situação. Ao 
contrário, assume que os falantes tendem a adaptar sua fala aos diferentes 
contextos de comunicação, o que significa que as regras mais gerais são 
ativadas em combinação com eventos específicos de uso. 

De acordo com esse campo de estudos, a gramática, ou sintaxe, 
está diretamente relacionada a fatos de caráter semântico e/ou discursivo-
pragmático. Defende-se, pois, uma simbiose entre discurso e gramática, 
que interagem e se influenciam mutuamente. O discurso é aqui tomado 
como o uso criativo da língua em contextos de comunicação; por sua vez, 
a gramática é tida como uma estrutura em constante mutação e adaptação, 
em consequência das eventualidades do discurso. Desse modo, a análise dos 
dados linguísticos deve levar em conta o uso da língua em situação concreta 
de intercomunicação. 

Estabelecido esse quadro geral, o objetivo deste artigo é explicitar, 
de modo sucinto, os pressupostos teórico-metodológicos bem como as 
categorias analíticas que caracterizam essa abordagem, a fim de possibilitar 
a investigação de fenômenos da língua dentro dessa perspectiva.
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1. Aspectos teóricos da LFCU

 Em termos amplos, a LFCU, também rotulada como Linguística 
Cognitivo-Funcional (TOMASELLO, 2003; MARTELOTTA , 2008; 
FURTADO DA CUNHA, 2012), adota, como pressupostos teóricos, a 
rejeição à centralidade e autonomia da sintaxe, a incorporação da semântica 
e da pragmática às análises, a não distinção estrita entre léxico e gramática, 
a relação estreita entre a estrutura das línguas e o uso que os falantes fazem 
delas nos contextos reais de comunicação e o entendimento de que os 
dados para a análise linguística são enunciados que ocorrem no discurso 
natural. 

Assume, ainda, que a categorização conceptual e a categorização 
linguística são análogas, ou seja, o conhecimento do mundo e o conhecimento 
linguístico seguem, essencialmente, os mesmos padrões (TAYLOR, 1998; 
FURTADO DA CUNHA et al., 2003). De acordo com essa visão, as 
línguas são moldadas pela interação complexa de princípios cognitivos 
e interacionais que desempenham um papel na mudança linguística, na 
aquisição e no uso da língua. Como as línguas se assemelham muito no 
que diz respeito às relações gramaticais que exibem, admite-se que essas 
semelhanças são o resultado desses princípios cognitivos e funcionais. 

A LFCU advoga que, no comportamento linguístico, atuam aspectos 
relacionados a restrições cognitivas que compreendem a captação de 
experiências, sua compreensão e seu armazenamento na memória, ao 
lado de aspectos associados à capacidade de organização, acesso, conexão, 
utilização e transmissão adequada dessas informações (MARTELOTTA, 
2011). Vale enfatizar, porém, que esses componentes de natureza 
cognitiva só se concretizam na interação discursiva, já que eles refletem o 
funcionamento de nossa mente como indivíduos inseridos em um ambiente 
sociocultural. Nesse sentido, o surgimento ou a emergência das estruturas 
morfossintáticas que compõem o inventário de uma língua resulta da ação 
simultânea de fatores de regularização e de criação/inovação.  A gramática, 
então, é constituída de possibilidades de combinação de unidades formais 
fixas, padronizadas ou convencionalizadas e portadoras de significado.

A linguagem é vista como engendrada por capacidades cognitivas 
de domínio geral, que dizem respeito aos princípios de categorização, à 
organização conceptual, aos fatores ligados ao processamento linguístico e, 
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sobretudo, à experiência humana no contexto de suas atividades individuais, 
sociointeracionais e culturais. Sob essa perspectiva, as categorias linguísticas 
são baseadas na experiência que os falantes têm das construções em que 
elas ocorrem, do mesmo modo que as categorias por meio das quais 
nós classificamos objetos da natureza e da cultura são baseadas na nossa 
experiência com o mundo. Por conseguinte, todos os elementos que 
compõem o processo que leva ao desenvolvimento de novas construções 
gramaticais surgem do uso da língua em contexto e envolvem habilidades 
e estratégias cognitivas que também são mobilizadas em tarefas não 
linguísticas. 

Em suma, a aparente regularidade e instabilidade da língua são 
motivadas e modeladas pelas práticas discursivas dos usuários no cotidiano 
social (FURTADO DA CUNHA; TAVARES, 2007).

Essa visão nos leva ao conceito de construções linguísticas. Formulada 
no quadro da Linguística Cognitiva, a Gramática de Construções prevê 
que todas as unidades da língua são simbólicas – desde morfemas simples, 
passando por expressões idiomáticas, estruturas sintáticas (GOLDBERG, 
1995, 2006), até padrões textuais (ÖSTMAN; FRIED, 2005). Logo, o 
conceito de construção dá conta de um grande número de unidades 
linguísticas, dispostas num continuum, de modo que a distinção entre elas é 
gradiente e não discreta. 

A construção é definida como um pareamento de forma-sentido que 
têm significado próprio, independente das partes que a compõem, servindo, 
pois, como um esquema ou modelo que reúne o que é comum a um conjunto 
de elementos da mesma natureza. Sentido, aqui, compreende propriedades 
semânticas, pragmáticas e/ou discursivo-funcionais relacionadas a 
uma determinada configuração estrutural, ou seja, todos os aspectos 
convencionalizados da função da construção, incluindo as particularidades 
da situação descrita no enunciado, as propriedades do discurso em que este 
ocorre e o próprio contexto de uso (CROFT, 2001). Como se vê, o formato 
das construções reflete o mapeamento entre sintaxe e semântica.

Já que qualquer elemento formal associado diretamente a algum 
sentido é uma construção, a divisão estrita entre léxico e gramática 
deixa de existir para a LFCU. Goldberg (1995) esclarece que a diferença 
entre construções lexicais e construções sintáticas deve-se ao grau de 
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complexidade interna de cada uma delas. 
Cabe frisar que a construção é uma entidade teórica, abstrata. Esse 

entendimento é compartilhado por diferentes linguistas que adotam a 
abordagem construcional. Assim, Bybee (2010) defende a ideia de que a 
maioria das construções é parcialmente esquemática, com posições vazias 
que podem ser preenchidas com uma categoria de itens semanticamente 
definidos. Por outro lado, ela salienta que as construções geralmente têm 
algumas partes fixas que são cruciais para o estabelecimento do exemplar 
prototípico. 

Quando falamos, selecionamos do léxico itens lexicais e construções, 
que contribuem, cada um deles, com um componente de significado, e os 
fundimos de uma maneira que pode ser inteiramente inovadora, lexicalizada 
em alguma medida, ou mesmo totalmente idiomática. Adquirimos 
as construções através de um processo de categorização baseado em 
instâncias aprendidas, de modo que padrões frequentes no uso interacional 
da língua são estocados como parte do repertório linguístico do falante. 
As construções são, portanto, concebidas como esquemas cognitivos do 
mesmo tipo que encontramos em outras habilidades não linguísticas, ou 
seja, como procedimentos relativamente automatizados que se utilizam para 
realizar coisas comunicativamente. O falante adquire esse conhecimento à 
medida que aprende a usar a sua língua.

A categorização ocupa uma posição central dentre os processos 
envolvidos no uso efetivo da língua, tendo em vista que, para a LFCU, há um 
paralelismo entre a categorização conceptual e a categorização linguística, 
de forma que não se separa conhecimento do mundo de conhecimento 
linguístico. Para Bybee (2010), a estrutura linguística deriva da aplicação 
de processos de domínio geral, os quais não são restritos à linguagem, 
mas operam em diferentes áreas da cognição humana, como bem salienta 
Tomasello (1998). A categorização é o processo cognitivo mais básico, 
mais difundido, já que interage com todos os outros envolvidos no uso 
da linguagem – por meio dela são estabelecidas as unidades da língua, seu 
significado e sua forma. Categorias perceptuais de vários tipos são criadas 
a partir da experiência humana, independentemente da língua. No domínio 
linguístico, a categorização diz respeito à semelhança ou identidade que 
ocorre quando palavras e sintagmas e suas partes componentes são 
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reconhecidas e associadas a representações armazenadas. As categorias 
resultantes são a base do sistema linguístico, sejam fonemas, morfemas, 
itens lexicais, sintagmas ou construções.

A construção de conceitos relaciona-se às experiências do ser 
humano no ambiente biofísico e sociocultural e são esses conceitos que nos 
permitem caracterizar mentalmente as categorias e raciocinar sobre elas. 
Cada categoria é conceitualizada em termos do representante prototípico, 
aquele que reúne os traços recorrentes de que se compõe essa categoria. 
Dessa forma, a classificação dá-se por meio do elemento que exemplifica 
o protótipo, enquanto os outros elementos são classificados considerando 
as características mais próximas e as mais distantes em relação ao exemplar 
prototípico. Essa perspectiva não linear e não discreta permite o tratamento 
escalar e contínuo de aspectos gramaticais.

No tocante aos universais linguísticos, tão explorados pelas 
abordagens formais, a LFCU os concebe como propriedades que se 
manifestam na maioria das línguas, dada a universalidade dos usos da 
linguagem. Segundo Bybee (2010), na medida em que as condições de uso 
da língua são semelhantes de uma cultura para outra, a substância e a forma 
da gramática também serão semelhantes. Desse modo, as construções 
conhecidas como universais linguísticos parecem refletir universais 
psicológicos e socioculturais que contribuem para o entendimento da 
natureza do pensamento humano e da interação social (SLOBIN, 1980).

Essas propriedades universais devem ser procuradas na cognição 
humana, isto é, nos modos como os homens conceitualizam o mundo 
em termos de certas categorias, configurações espaciais e temporais, 
focalização de atenção, gerenciamento de informação, etc. A busca pelos 
universais, então, deve focalizar os processos que criam e mantêm as 
estruturas linguísticas, e não as próprias estruturas. A motivação para a 
existência de tais universais também se deve à comunicação, na medida em 
que os objetivos e as necessidades comunicativas dos humanos parecem 
ser universais, o que não descarta a possibilidade de que alguns deles sejam 
específicos a comunidades linguísticas particulares.

Estudos translinguísticos (GIVÓN, 1979; BYBEE et al, 1994) 
comprovam que há trajetórias universais de gramaticalização que levam 
ao desenvolvimento de novas construções gramaticais. Essas trajetórias 
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são universais porque o desenvolvimento das construções ao longo delas 
ocorre independentemente, em línguas não aparentadas (p. ex. a passagem 
de um verbo pleno a auxiliar: verbo ir + verbo no infinitivo = tempo 
futuro), ou o recrutamento de itens lexicais com o mesmo significado ou 
significados semelhantes para desempenhar funções gramaticais em línguas 
não relacionadas (p. ex -mente, em português, e -ly, em inglês, que, sufixados 
a adjetivos, dão origem a advérbios). 

Essas trajetórias comuns de gramaticalização podem ser explicadas 
em termos de processos cognitivos e comunicativos, como automatização, 
habituação, descontextualização, categorização, inferenciação pragmática, 
dentre outros. Tais processos se dão no uso comunicativo de expressões 
linguísticas ao longo do tempo e, portanto, têm a ver com o modo como 
os falantes “embalam” suas conceitualizações visando à comunicação 
interpessoal. Logo, os verdadeiros mecanismos que motivam a mudança 
refletem processos cognitivos e interacionais básicos que permeiam o uso 
real da língua.

2. Procedimentos metodológicos da LFCU

De acordo com os pressupostos teóricos da LFCU, as formas 
linguísticas são motivadas por fatores de natureza diversa – não apenas 
comunicativos ou sociais, mas também cognitivos, estruturais e históricos. 
Esses fatores, em conjunto, atuam de modo diverso nos diferentes contextos 
de comunicação, complementando-se em uns casos e anulando-se em 
outros. Isso implica a adoção de uma metodologia que leve em conta não 
apenas a interdependência desses fatores, mas sua atuação contextualmente 
diferenciada. Para descrever e explicar a gramática da língua com base 
no uso que dela fazem os indivíduos em suas interações verbais, a teoria 
linguística tem, necessariamente, que levar em conta as situações e os 
contextos comunicativos em que esse uso se atualiza. 

Seguindo o princípio básico de que a estrutura da língua emerge à 
medida que esta é usada, a aferição da frequência de ocorrência de um dado 
fenômeno linguístico é muito importante para a LFCU, já que assinala aquilo 
que o uso consagra como estratégia de comunicação em um determinado 
contexto. Importa descobrir como os aspectos interacionais se ritualizam 
em forma de construções gramaticais disponíveis para o usuário da língua.
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Os pesquisadores da LFCU procuram identificar e avaliar fatores de 
natureza cognitiva e pragmático-discursiva que regulam as manifestações 
do fenômeno investigado, atentos para as restrições de natureza 
formal que estimulam ou bloqueiam a regularização desse fenômeno. 
Metodologicamente, desenvolvemos uma análise que conjuga fatores 
qualitativos e quantitativos, que possam evidenciar tendências. O aspecto 
qualitativo diz respeito ao caráter descritivo e interpretativo da análise e 
ao enfoque indutivo baseado na observação das amostras coletadas. Já a 
dimensão quantitativa refere-se à natureza mensurável do material empírico 
tomado como amostra. Para tanto, quantificamos, em termos absolutos e 
percentuais, a recorrência dos fatores selecionados para a análise.

Quanto aos fatores investigados, podemos citar os efeitos da 
frequência de uso, a modelagem das estruturas linguísticas no contexto 
discursivo e as inferências pragmáticas que acompanham a língua na 
interação. A frequência de uso de uma determinada construção leva a 
seu estabelecimento no repertório do falante e faz dela uma unidade de 
processamento, o que implica que o falante explora recursos gramaticais 
disponíveis para atingir seus objetivos comunicativos. Mas é importante não 
esquecer que o discurso exibe padrões recorrentes que extrapolam o que 
é predizível pelas regras gramaticais e a explicação para a existência desses 
padrões deve ser procurada no âmbito da cognição e da comunicação.

Testamos as hipóteses a respeito de aspectos sincrônicos e 
diacrônicos com dados de textos reais (falados e/ou escritos). Nosso 
propósito é descrever e explicar os fatos linguísticos com base nas funções 
(semântico-cognitivas e discursivo-pragmáticas) que desempenham nos 
diversos contextos de uso da língua, integrando sincronia e diacronia, numa 
abordagem pancrônica (BYBEE, 2010). 

Interessa-nos identificar diferentes motivações funcionais e avaliar o 
efeito de cada uma delas na configuração concreta do fenômeno sob estudo. 
Com base em análise assim realizada, é possível verificar padrões recorrentes 
no discurso no que diz respeito ao comportamento da construção em foco.

3. Princípios e categorias de análise

Para proceder à investigação de um dado fenômeno da língua, a 
LFCU considera tanto aspectos internos quanto externos ao sistema 
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linguístico. Isso porque parte do pressuposto de que fatores cognitivos, 
sociocomunicativos e linguísticos motivam a organização estrutural da 
língua.

Na análise de fatos linguísticos, a LFCU utiliza princípios e categorias 
analíticas, além de levar em conta processos cognitivos subjacentes 
à codificação morfossintática desses fatos. Neste artigo, destacamos 
iconicidade, marcação, contrastividade, informatividade, perspectivação, 
categorização, prototipicidade, plano discursivo, saliência perceptual, 
projeções metafóricas e metonímicas. 

3.1 Iconicidade

Em linhas gerais, iconicidade é definida como a correlação motivada 
entre forma e função, ou seja, entre o código linguístico e seu designatum 
(GIVÓN, 1984).

Os linguistas funcionais advogam o pressuposto de que a língua é 
organizada nos mesmos moldes que a conceitualização humana do mundo. 
Sendo assim, a estrutura de uma construção gramatical reflete, de algum 
modo, a estrutura do conceito que ela expressa (CROFT, 1990). Nessa 
perspectiva, existem padrões que mantêm uma correlação aproximada com 
o sentido que eles designam, sendo, portanto, perceptíveis os laços entre 
forma e função. Em contrapartida, há casos em que essa relação não é nítida, 
revelando-se aparentemente arbitrária e impossibilitando o estabelecimento 
da conexão entre o plano da expressão e o do conteúdo. Ou seja, tomadas 
sincronicamente, determinadas estruturas exibem um acentuado grau 
de opacidade em comparação com os papéis que desempenham. Isso é 
flagrante, sobretudo, nos marcadores conversacionais, tais como bom, aí, 
entendeu?, por exemplo.

Conforme Givón (1984), a iconicidade compreende três 
subprincípios, a saber: quantidade de informação (segundo o qual quanto 
maior a quantidade de informação, maior a quantidade de forma linguística 
para codificá-la; ou quanto mais imprevisível (nova) for a informação para o 
interlocutor, maior será a quantidade de forma a ser utilizada e vice-versa); 
proximidade entre os constituintes (o qual preceitua que os conceitos mais 
integrados no plano cognitivo se apresentam com maior grau de ligação 
morfossintática); e ordenação linear (que estabelece que os constituintes se 
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ordenam, no tempo e no espaço, conforme pressões cognitivas). Desse 
modo, a iconicidade é estimulada por questões de clareza e transparência, 
de modo a reduzir a opacidade entre a forma linguística e seu correlato 
semântico e/ou pragmático.

Consideremos, a título de ilustração, o slogan de um serviço dos 
Correios, o Sedex, mostrado em (1), para melhor entendimento da atuação 
desses subprincípios.

(1) Sedex. Mandou, chegou.

Em (1), é possível observar uma pequena quantidade de material 
linguístico empregado para codificar a ideia de que o serviço de entrega de 
encomendas anunciado (Sedex) é muito rápido: são utilizadas apenas duas 
formas verbais. Quanto ao subprincípio da quantidade, isso pode explicar-
se pela previsibilidade implicada: o interlocutor sabe que se trata do envio e 
entrega de mercadorias, dado o conhecimento acerca da principal atividade 
da anunciante (Correios), daí a omissão dos complementos verbais. No que 
se refere ao subprincípio da proximidade, pode-se entender que a maior 
aproximação entre as formas verbais (mandou, chegou) – decorrente, por 
exemplo, da omissão dos complementos – reflete a maior proximidade, no 
plano do conteúdo, entre o momento do envio por parte do remetente e o 
da entrega ao destinatário. Por fim, quanto ao subprincípio da ordenação 
linear, a disposição dos verbos no slogan corresponde à sequência cronológica 
com que se dão os eventos por eles codificados (primeiro, manda-se a 
encomenda; em seguida, ela é entregue).

3.2 Marcação e contrastividade

O princípio de marcação diz respeito “à presença vs. ausência de uma 
propriedade nos membros de um par contrastante de categorias linguísticas” 
(FURTADO DA CUNHA, 2001, p. 60). Segundo Givón (1990), existem 
três critérios principais que podem ser usados para distinguir uma categoria 
marcada de uma não marcada, num contraste binário. São eles:

a) complexidade estrutural: a estrutura marcada tende a ser mais 
complexa – ou maior – que a não marcada correspondente;
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b) complexidade cognitiva: a estrutura marcada normalmente é mais 
complexa cognitivamente (em termos de atenção, esforço mental ou 
duração de processamento) que a correspondente não marcada;

c) distribuição de frequência: a categoria marcada tende a ser menos 
frequente, portanto mais saliente cognitivamente, que a não marcada.

Pode exemplificar esses critérios a oposição entre o singular e o 
plural: a forma plural é mais complexa estrutural (tem um morfema a mais) 
e cognitivamente (implica a ideia de maior quantidade), sendo, portanto, 
menos frequente que o singular.

Entretanto, é preciso considerar a necessidade de se adotarem 
parâmetros de gradualidade na análise da marcação, evitando-se o risco de 
se tomarem as categorias linguísticas em termos discretos (ou binários), 
dado o caráter fluido e criativo da língua.

Croft (1990) já indicava a inadequação da binariedade, preferindo ver 
a marcação numa perspectiva escalar uma vez que determinados fenômenos 
não se prestam a uma análise dicotômica. O autor fundamenta seu ponto de 
vista argumentando haver línguas em que a noção de número é definida por 
outros traços semânticos além de singular e plural, podendo também incluir 
aspectos como dual, trial etc.

Além disso, conforme Givón (1995), uma mesma estrutura pode ser 
marcada num contexto e não marcada em outro; vista assim, a marcação 
é um fenômeno dependente do contexto, devendo, portanto, ser explicada 
com base em fatores comunicativos, socioculturais, cognitivos ou biológicos.

Relacionada à marcação e também calcada na cognição, a 
constrastividade refere-se à opção do falante em selecionar um item dentre 
um conjunto de itens possíveis, conferindo-lhe realce e distinguindo-o de 
todos os demais, com o fim de despertar a atenção do interlocutor. Para 
marcar linguisticamente essa seleção, o falante recorre a certos mecanismos 
de relevo, tais como o traço prosódico, a ruptura com a forma convencional 
de ordenação sintática, entre outros. Isso representa, em certa medida, 
uma quebra de expectativa. Chafe (1976) afirma que, em muitas orações 
contrastivas, o emissor de fato contradiz uma suposição de seu receptor.

O anúncio a seguir ilustra bem essa categoria.
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(2)    Aqui tem muito mais gente conectada.
A Vivo tem a maior comunidade de clientes do Brasil porque 
investe mais.
Aqui você tem a maior cobertura 3G Plus e a melhor 
qualidade de sinal. 
Se você já é cliente, aproveite. Se ainda não é, venha ser Vivo.
(Propaganda da Vivo publicada na Veja, edição 2284, 29 ago. 2012)

O emprego do locativo aqui, na propaganda, serve para contrapor 
a qualidade do serviço de uma prestadora de telefonia móvel à qualidade 
do serviço de outras operadoras. E é justamente nesse contraste que se 
sustenta o anúncio: enfatiza-se que, na operadora anunciante, em oposição 
ao que acontece em outras, há mais vantagens, daí a maior quantidade de 
clientes. 

3.3 Informatividade e perspectivação

O conceito de informatividade refere-se ao conteúdo informacional que 
os interlocutores compartilham, ou supõem compartilhar, no momento da 
interação verbal. Em função desse conhecimento (supostamente) partilhado, 
o locutor não apenas procura dosar o conteúdo informacional para seu 
interlocutor mas também se esforça em monitorar/orientar o ponto de vista 
deste, visando atingir determinado(s) objetivo(s). Para isso, conta tanto com 
o aparato linguístico (léxico-gramatical), em suas múltiplas possibilidades 
de organização e codificação textual (GIVÓN, 2001), quanto com recursos 
extralinguísticos (gestos, expressões, dados do contexto interacional).

Chafe (1987) trata da informatividade com base no fluxo da 
informação, o qual, segundo o autor, relaciona-se, sobretudo, ao modo 
como o falante organiza o conteúdo no discurso, levando em conta o grau 
de acessibilidade do interlocutor à informação veiculada. Nesse sentido, 
tanto a ordenação dos elementos na cláusula quanto a sua codificação 
dependem da avaliação do falante/escrevente acerca do estado de ativação 
do conhecimento na mente de seu interlocutor. Isso explica, por exemplo, 
a opção pelo uso de um nome pleno ou um pronome, uma forma definida 
ou indefinida, acentuada ou atenuada etc., de acordo com a informação que 
o locutor supõe estar acessível ou não a seu interlocutor na interação. É o 
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que ocorre com os elementos em negrito em (3).

(3)    Filho de policiais é assassinado na Linha Amarela
De acordo com a Divisão de Homicídios (DH), testemunhas 
contaram que uma moto não identificada emparelhou e 
o carona efetuou disparos contra a Captiva preta, placa 
LLH-9866, por volta das 21h. Rafael que dirigia o carro 
estava sozinho no veículo. Após ser atingido, ele colidiu 
com o carro. A vítima foi socorrida no Hospital Federal de 
Bonsucesso, mas não resistiu. O tiro fatal teria acertado a 
virilha dele. Os bandidos fugiram. (O Dia, disponível em: 
http://odia.ig.com.br. Acesso em: 20 jun. 2012).

Nesse trecho, a codificação dos elementos referenciais pelos SN em 
destaque reflete seu status informacional. Uma moto é codificada como um 
SN pleno indefinido por introduzir informação nova no texto; o carona, SN 
pleno definido, por sua vez, está implicado na conceitualização de moto; ele e 
a vítima retomam Rafael e são expressos, respectivamente, por pronome e SN 
definido, uma vez que constituem informação dada; o tiro, codificado como 
SN definido, recupera disparos, por correlação de equivalência semântica; 
os bandidos, inferível com base no frame de assalto, refere-se ao carona e ao 
piloto da moto (não mencionado no texto).

Os estudos clássicos sobre informatividade circunscrevem-se ao 
estatuto informacional do SN, classificando-o em dado (ou velho) e novo e as 
categorias intermediárias inferível e disponível. Essas categorias correspondem 
à avaliação que o locutor faz do estado de ativação dos elementos referenciais 
na memória do interlocutor.

Associada à informatividade, a perspectivação vincula-se ao 
direcionamento da atenção sobre um evento referencial; isto é, tem a ver 
com a focalização de aspectos específicos de uma cena (TOMASELLO, 
1998). Nesse sentido, ao relatar um determinado evento ou descrever uma 
dada situação, o usuário da língua escolhe um elemento particular como o 
ponto de vista a partir do qual esse evento/situação é comunciado/a. É o 
que ocorre, por exemplo, no título das manchetes em (4) e (5), nas quais se 
noticia a saída do técnico do Santos. 
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(4)    Muricy Ramalho deixa o comando do Santos após dois anos 
de trabalho
(Esporte Uol, disponível em: http://esporte.uol.com.br. 
Acesso em: 31 mai. 2013)

5)     Santos anuncia a demissão do técnico Muricy Ramalho
   (R7 Esportes, disponível em: http://esportes.r7.com. 
    Acesso em: 31 mai. 2013)

No primeiro caso, além de a atenção focal ser mapeada em Muricy 
Ramalho, com menor atenção no restante da informação, destaca-se o fato 
de ele sair do comando do time. Já em (5), a atenção volta-se para o time, 
a quem coube dispensar o técnico, enquanto o restante fica menos saliente 
em termos cognitivos.

3.4 Categorização e prototipicidade

A categorização é um processo cognitivo de domínio geral no 
sentido de que categorias perceptuais de vários tipos são criadas a partir 
da experiência humana, independente da língua. No domínio linguístico, 
a categorização diz respeito à semelhança ou identidade que ocorre 
quando palavras e sintagmas e suas partes componentes são reconhecidas 
e associadas a representações armazenadas. As categorias resultantes são 
a base do sistema linguístico, sejam fonemas, morfemas, itens lexicais, 
sintagmas ou construções (BYBEE, 2010).

Lakoff  e Johnson (1999) afirmam que nosso sistema conceitual é 
alicerçado e estruturado por um vasto conjunto de padrões recorrentes 
de interações perceptuais. As estruturas dessas interações formulam a 
compreensão de domínios conceituais mais abstratos.

Nessa perspectiva, a construção de conceitos relaciona-se às 
experiências do ser humano no ambiente biofísico e sociocultural e são 
esses conceitos que nos permitem caracterizar mentalmente as categorias 
e raciocinar sobre elas. Cada categoria é conceitualizada em termos do 
representante prototípico, aquele que reúne os traços recorrentes de que 
se compõe essa categoria. Dessa forma, a classificação dá-se por meio 
do elemento que exemplifica o protótipo, enquanto os outros elementos 
são classificados considerando as características mais próximas e as mais 
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distantes em relação ao exemplar prototípico. Essa perspectiva não linear/
categórica e não discreta permite o tratamento escalar e contínuo de 
aspectos gramaticais.

Segundo Rosch (1973), a prototipicidade é possivelmente uma 
consequência de propriedades inerentes da percepção humana, como a 
saliência cognitiva. Cada protótipo nos possibilita realizar um conjunto 
de tarefas inferenciais ou imaginativas sobre uma dada categoria. Esse 
processo envolve tanto a gradualidade (não discretude) quanto a fixidez de 
determinados traços ou propriedades.

Significa que, ao invés de serem definidas, em termos binários e 
discretos, as coisas percebidas distribuem-se num continuum categorial, 
em que alguns elementos localizam-se mais nos polos da escala, com 
propriedades conceituais mais ou menos bem definidas, e outros se situam 
em instâncias intermediárias, por compartilharem características de uma e 
outra categoria.

Um exemplo disso pode ser dado com relação à categoria mamífero: 
pela nossa experiência, não há dificuldades em classificar um gato ou um 
leão como pertencentes a tal categoria, por exibirem um conjunto de 
propriedades (morfologia e hábitos) que nos permitem enquadrá-los nessa 
classe. Nesse caso, representam, convencionalmente, protótipos (membros 
centrais) dessa categoria. Já em relação a animais como peixe-boi ou morcego, 
eles não são facilmente apontados como sendo também participantes da 
mesma categoria, visto que, perceptualmente, afastam-se desse modelo, 
situando-se num ponto mais periférico, em razão de apresentarem 
características que, normalmente, não são associadas aos mamíferos, tais 
como possuir nadadeiras e viver na água (no caso do peixe-boi) ou ter asas 
e ser voador (no caso do morcego).

A categorização permeia nossa relação com o mundo físico e social 
e com nosso intelecto. Entendemos o mundo não apenas em termos de 
coisas individuais, mas também em termos de categorias de coisas. E isso se 
dá também no domínio linguístico: do mesmo modo que categorizamos o 
universo biofísico e sociocultural, categorizamos a língua. Tomemos como 
exemplo a categoria transitividade e as orações destacadas em (6) e (7). 
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(6)     Ladrões explodem caixa eletrônico e agência fica totalmente destruída
Ladrões explodiram uma agência bancária localizada em 
Ouro Verde do Oeste. Os suspeitos ainda efetuaram disparos 
de arma de fogo para intimidar moradores das proximidades. 
O caso aconteceu na madrugada deste sábado (18).
O impacto foi tão violento, que estilhaços foram lançados 
a mais de 30 metros do local. A parte interna da agência 
ficou completamente destruída e até o momento não foi 
confirmado se os ladrões conseguiram levar algum valor.
(Banda B, disponível em: http://www.bandab.com.br. 
Acesso em: 31 mai. 2013)

(7)    Dólar fecha no maior nível desde 2009, apesar da intervenção do 
Banco Central
Apesar da intervenção do Banco Central, o dólar à vista 
– referência para as negociações no mercado financeiro – 
fechou essa sexta-feira (31) em alta de 1,3% em relação ao 
real, cotado em R$ 2,137 na venda. É a maior cotação de 
fechamento desde 5 de maio de 2009, quando ficou em R$ 
2,153. 
(Folha de São Paulo, disponível em: http://www1.folha.uol.
com.br. Acesso em: 31 mai. 2013)

Na perspectiva da linguística funcional, o evento transitivo prototípico 
corresponde àquele em que um sujeito humano intencional provoca uma 
mudança perceptível de estado ou de localização em um paciente inanimado. 
Assim sendo, a oração sublinhada em (6) reúne essas propriedades: sujeito 
humano volitivo (ladrões) que causa mudança de estado físico (destruição) 
em objeto paciente inanimado (caixa eletrônico). Representa, portanto, um 
caso de oração transitiva prototípica. Já o evento codificado pela oração 
destacada em (7) afasta-se do protótipo no sentido de que o sujeito (o 
dólar) não é humano, nem intencional, o verbo não indica ação (fechar, na 
acepção de “encerrar cotação”) e não há objeto.
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3.5 Plano discursivo e saliência perceptual

A noção de plano discursivo refere-se à organização estrutural do 
texto e compreende as dimensões de figura e fundo, cuja formulação 
original se deve à Gestalt. Essas dimensões relacionam-se à percepção e à 
cognição: as entidades que aparecem em primeiro plano (ou seja, as mais 
salientes) são percebidas com mais nitidez e facilidade, enquanto as que se 
encontram fora de destaque são menos aparentes e perceptíveis. Em termos 
de discurso, essa distinção equivale à oposição entre central e periférico.

Givón (1995) relaciona a distinção entre figura e fundo ao critério 
de frequência da marcação. Para ele, o elemento marcado, por ser menos 
frequente e, portanto, com maior relevo perceptual, relaciona-se à figura. 
Em contrapartida, aquilo que é textualmente mais abundante representa o 
fundo, constituindo o caso não marcado.

Nos trabalhos linguísticos, a categoria plano foi utilizada, a princípio, 
no estudo de narrativas, em que se buscava identificar a oposição entre 
as sequências de movimento (a figura) e as estáticas (o fundo). Hopper 
(1979), por exemplo, confirma a relação figura/fundo fazendo a distinção 
entre os eventos dinâmicos, sobre os quais recaem o foco narrativo e 
os quais são responsáveis pela progressão sequencial do enredo, e as 
situações caracterizadas por observações e comentários do narrador, 
as quais constituem o fundo, ou estruturas de segunda ordem. Uma das 
particularidades interessantes nesse estudo é a relação que o autor faz entre 
essa categoria e as noções de perfectividade (identificada com a figura) e 
imperfectividade (representante do pano de fundo). O fragmento em (8) 
ilustra essa oposição.

(8)    Esta estória que eu vou contar aconteceu com um colega 
de trabalho. Ele era “boy” na firma que eu trabalho, e tinha 
sempre o costume de chegar cedo no serviço. Um belo dia, 
notamos a falta dele, pois já passava das 10 h. e ele não 
havia chegado. E visto ele ter o costume de chegar cedo, 
começamos a ficar preocupados. Porém, por volta das 11 
h. finalmente ele chegou, mas hesitou em dizer o motivo 
do seu atraso. Entretanto, tínhamos uma amiga de nome 
Adriana, que trabalhava conosco, na qual era muito achegada 
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a ele. De modo, que timidamente, ele se aproximou dela e 
disse: “Adriana, cai da barca!” Nisso todos morreram 
de rir ao saber do motivo do seu atraso. (Corpus D&G/
Niterói, ensino médio, língua escrita).

Na amostra (8), os trechos em negrito correspondem à sequência 
temporal dos eventos narrados, ou seja, à figura, ao passo que as demais 
porções contextualizam o episódio, isto é, o fundo.

Martelotta (1998), entretanto, extrapolando o domínio da narrativa, 
testa a possibilidade de aplicação desses conceitos em outros tipos de 
estruturas textuais, demonstrando que as noções de figura e fundo também 
podem ser extremamente úteis na análise de textos descritivos, procedurais 
ou opinativos. Esse autor mostra, por exemplo, que um trecho narrativo 
dentro de um contexto maior não narrativo assume o papel de fundo, pois, 
nesse caso, está em posição secundária em relação ao foco central do texto, 
servindo como elemento extensivo das informações de nível mais alto às 
quais se subordina.

Ainda uma observação que precisa ser destacada é que, em situações 
como essas, a sequência narrativa que se acha em segundo plano pode 
apresentar-se, ao mesmo tempo, como figura em relação a outra não-
narrativa de nível mais inferior. Como ilustração, observe-se o seguinte 
fragmento textual:

(9) ... há pouco tempo atrás houve dois casos que fez com que 
ressuscitasse a polêmica da pena de morte no Brasil... foi o 
assassinato da Dan/ da atriz Daniela Perez e de uma menina 
que foi seqüestrada e depois queimada... as pessoas... pela 
emoção... achavam que deveria ser implantado a pena de 
morte... mas cada caso é um caso... (Corpus D&G/Natal, p. 
313).

Essa parte representa um relato encaixado num contexto maior, cujo 
tema central apoia-se na opinião do informante sobre a pena de morte. 
Nesse caso, a sequência narrativa encontra-se num plano inferior (de fundo) 
em relação ao foco principal do texto. Contudo, essa mesma sequência 
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sobressai-se como figura quando comparada ao trecho em que o falante faz 
o esclarecimento quanto à opinião das pessoas acerca dos acontecimentos 
narrados. Este, portanto, constitui-se notoriamente um comentário à parte, 
de nível secundário (isto é, com grau de saliência menor), em relação àquela.

Sendo assim, o caráter aparentemente binário dessa categoria analítica 
necessita também ser concebido dentro de parâmetros escalares, a fim de 
cobrir os níveis intermediários de saliência com que se distribuem os feixes 
informativos nos variados tipos de estruturas textuais. Essa escala poderia 
oscilar entre -/+figura ou -/+fundo, dependendo da ótica de análise e do 
ambiente discursivo-textual em foco.

3.6 Projeções metafóricas e metonímicas

 Numa abordagem centrada no uso, é fundamental considerar os 
mapeamentos cognitivos que se operam por meio de processos metafóricos 
e metonímicos com vistas a dar conta de diferentes fenômenos sob análise. 
Para essa perspectiva teórica, a metáfora representa um caso de operações 
entre domínios cognitivo-conceituais, imprescindível no processamento 
mental e no intercâmbio de significação comunicativa.

Lakoff  e Johnson (1999) assinalam que, nas metáforas comuns do 
uso cotidiano, ocorrem mapeamentos entre domínios conceituais, em que 
determinadas noções de um domínio são projetadas em outro. Ou seja, um 
conceito é formulado em termos de outro pelo fato de compartilharem 
alguma(s) correspondência(s) conceitual(is).

Consideremos, para exemplificação, o anúncio a seguir. 

(10)    Bem levinhas
Assim são as parcelas para você assinar as revistas Abril. 
Assine já.
(Propaganda da editora Abril. Veja, 29 ago. 2012) 

Para fazer a interpretação adequada da expressão “bem levinhas”, 
que alude ao valor das parcelas mensais da assinatura das revistas, o leitor 
precisa ativar (e correlacionar) conhecimentos de dois domínios distintos (o 
das medidas de massa, mais relacionado à experiência física; e o do preço de 
bens e serviços, mais ligado à convencionalização decorrente das relações 
sociais, particularmente transações comerciais). Desse modo, o leitor, por 
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meio do mapeamento desses dois domínios, chega ao entendimento de 
que o valor da parcela é pequeno/ baixo (“levinho”), o que pode fazê-lo 
adquirir o produto anunciado (propósito último da propaganda).

Na LFCU, a metáfora desempenha papel importante na 
gramaticalização, no sentido de licenciar, mediante o processo de 
inferenciação, o uso de um dado conceito de base mais concreta (em geral, 
designado por um item lexical), vinculado a alguma experiência sensório-
motora, num contexto de significação mais abstrata, o qual passa a assumir 
certa função gramatical (SWEETSER, 1990; HEINE et al., 1991; HOPPER 
e TRAUGOTT, 2003). Dadas a frequência e a produtividade com que tal 
uso se manifesta na comunicação cotidiana, opera-se um novo arranjo 
conceitual – e formal – que resulta, possivelmente, na fixação de uma nova 
construção gramatical.

Quanto à metonímia, ela é um componente básico do nosso aparato 
racional, ou seja, do nosso sistema cognitivo. É focalizada como uma 
questão de conceitualização, no sentido de que, em parte, responde pelo 
processamento de determinadas formações conceituais.

Segundo Lakoff  e Turner (1989), a metonímia constitui um 
mapeamento dentro de um mesmo domínio conceitual, de modo que uma 
entidade de um domínio pode ser utilizada para se reportar a uma outra 
entidade desse mesmo domínio.  

Para a LFCU, a metonímia desempenha papel fundamental no que 
se refere ao processo de reanálise, decorrente da contiguidade e associação 
conceituais entre os componentes linguísticos no curso da fala. Juntamente 
com a analogia, a reanálise fornece base para a configuração de novos 
padrões gramaticais. Em (11), há uma situação que ilustra bem esse processo.

(11)    No Banco do Brasil, sua empresa tem crédito na mão. 
(Propaganda do Banco do Brasil. Veja, 29 ago. 2012)

É possível compreender, com base no texto da propaganda 
apresentada em (12), que o Banco disponibiliza recurso financeiro (crédito) 
a empresários (donos de empresa). Ou seja, os empresários têm acesso 
ao dinheiro para realizar seus negócios (daí “crédito na mão”). Essa 
compreensão é permitida pela proximidade conceitual (contiguidade) entre 
os elementos linguísticos empregados (empresa, crédito, mão) e os termos 
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ou ideias a que eles remetem/ dão acesso (empresário, recurso financeiro, 
posse).

As projeções metonímicas implicam uma transferência semântica 
que se dá pela relação de contiguidade conceitual entre os elementos no 
mundo biofísico e social. No ambiente linguístico, essa contiguidade ocorre 
na linearidade da cadeia sintagmática e relaciona-se à interdependência 
morfossintática entre as entidades envolvidas.

O domínio da negação no português do Brasil apresenta um caso de 
reorganização metonímica (FURTADO DA CUNHA, 2000). É comum, em 
orações negativas, o acréscimo de um não pós-verbal, originalmente introduzido 
como um elemento de reforço opcional, conforme ocorre em (12). 

(12)  .. foi aí que eu fui ao... a um alergista... aí ele disse... “ah você 
tem que se mudar do ambiente que você tá... que passa 
muito ônibus... é muito... poluído... mude pra um ambiente 
mais limpo... porque sua rinite num tá muito boa não”... 
(Corpus D&G/Natal, p. 364)

À medida que a frequência de uso desse padrão aumenta, o marcador 
pós-verbal perde sua natureza enfática e se torna regular. Assim, a negativa 
dupla deixa de ser um modo “inesperado” de reforçar um ponto discursivo 
e começa a ser interpretada como o modo “normal” de procedimento. Via 
abdução, o falante cristaliza – ou gramaticaliza – o segundo não como parte 
da própria estrutura negativa. Temos, então, estágios sucessivos de reanálise 
para as construções negativas, em um processo contínuo de mudança na 
atribuição de fronteiras (HOPPER; TRAUGOTT, 2003), como se vê a 
seguir: 

[[não + SV] não] > [não + SV + não] > não [SV + não] > [SV + não]

Metáfora e metonímia constituem, portanto, processos que permeiam 
os fenômenos de mudança linguística, envolvendo, no primeiro caso, a 
analogia e, no segundo, a reanálise.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como vimos, de acordo com a LFCU, a gramática é o resultado da 
estruturação de fatores cognitivos e comunicativos da língua (TRAUGOTT, 
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2004). Sendo assim, ela é constituída tanto de padrões regulares no nível dos 
sons, das palavras e de unidades maiores, como os sintagmas e as orações, 
quanto de formas emergentes, em decorrência da atuação desses fatores.

Para essa linha de pesquisa, fatores sócio-cognitivos entram em 
ação no processamento das orações no discurso. Sendo assim, destacamos 
a importância da utilização de informações contextuais na criação e 
interpretação dessas orações, o que também implica uma visão adaptativo-
funcional do sistema linguístico que serve de base à comunicação verbal. 
Nesse sentido, acolhemos uma concepção de gramática emergente, que 
reflete a criatividade humana para encontrar a forma ótima e expressiva 
de comunicação em diferentes situações interacionais. Essa postura leva à 
visão das orações possíveis de uma língua como não sendo resultantes da 
união lógica de palavras que, juntas, formariam um sentido composicional, 
mas como construções, que não podem ser compreendidas a partir da soma 
dos sentidos dos elementos que as compõem. 

Uma vez que a LFCU reconhece o estatuto fundamental das funções 
da língua na descrição de suas formas, cada entidade linguística deve ser 
definida com relação ao papel que ela desempenha nos processos reais 
de comunicação. Em razão disso, procura essencialmente trabalhar com 
dados reais de fala e/ou de escrita, inseridos em contextos efetivos de 
comunicação, evitando lidar com frases criadas ad hoc, dissociadas de sua 
função no ato comunicativo.
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RESUMO

A orientação de pesquisa denominada “sociofuncionalismo” tem se dedicando 
à investigação de fenômenos de variação e de mudança linguística. Essa 
orientação de pesquisa busca articular, para a análise e a explicação de 
fenômenos variáveis, pressupostos teórico-metodológicos da sociolinguística 
variacionista e do funcionalismo linguístico norte-americano/linguística 
baseada no uso. Neste texto, identificamos divergências e convergências 
existentes entre premissas que constituem os arcabouços da Sociolinguística 
e do Funcionalismo. Além disso, descrevemos e ilustramos procedimentos 
metodológicos geralmente adotados em pesquisas desenvolvidas à luz da 
interface sociofuncionalista.
Palavras-Chave: Sociolinguística Variacionista; Funcionalismo Linguístico; 
interface.
ABSTRACT

The research orientation called “sociofunctionalism” has been dedicated to the 
investigation of  phenomena of  variation and language change. This research 
orientation seeks to articulate, for the analysis and explanation of  variable 
phenomena, theoretical and methodological assumptions of  variationist 
sociolinguistics and American functionalism/usage-based linguistics. In this 
paper, we identify divergences and convergences between assumptions that 
constitute the frameworks of  sociolinguistics and functionalism. In addition, 
we describe and illustrate methodological procedures usually applied in 
researches conducted in the light of  sociofunctionalist interface.
Keywords: Variationist Sociolinguistics; Linguistic Functionalism; interface. 



76
Revista do Gelne

INTRODUÇÃO

‘Sociofuncionalismo’ é um rótulo que pode recobrir diferentes 
tipos de enfoque que envolvam pressupostos da Sociolinguística e do 
Funcionalismo Linguístico, daí a necessidade de se especificar os campos 
dessas áreas a serem considerados numa proposta de interface. A abordagem 
sociofuncionalista tratada aqui articula pressupostos teórico-metodológicos 
da Sociolinguística Variacionista1 e do Funcionalismo de vertente norte-
americana – também denominado mais recentemente como teoria baseada 
no uso (BYBEE, 2010)2.  

Neste trabalho, temos o objetivo de discutir questões de natureza 
epistemológica e heurística envolvidas na construção dessa abordagem de 
interface teórico-metodológica. Para tanto, na primeira seção, refletimos 
sobre convergências e divergências existentes entre premissas que constituem 
os arcabouços da Sociolinguística e do Funcionalismo. Na segunda seção, 
apresentamos pressupostos teórico-metodológicos dessas duas áreas que 
são similares e que representam, portanto, as pedras de fundamentação 
para a construção da abordagem sociofuncionalista de que trata este artigo. 
Na terceira seção, ilustramos, com base em Reis (2003), procedimentos 
metodológicos geralmente seguidos em pesquisas desenvolvidas nesse tipo 
de interface sociofuncionalista.

1. Divergências e convergências entre a Sociolinguística e o 
Funcionalismo

No contexto estruturalista que dominou os estudos linguísticos no 
século XX por cerca de cinquenta anos, a Sociolinguística Variacionista – 
cujos fundamentos se encontram em Weinreich, Labov e Herzog (1968) 
e Labov (2008 [1972]; 1982) – surge, nos Estados Unidos, rompendo o 
axioma da homogeneidade linguística e da imanência ao postular o princípio 
da heterogeneidade ordenada, que se manifesta e é captada na comunidade 
de fala, e retomar a ideia de Meillet (1948 [1912]) de que mudanças na 

1 Também chamada de Teoria da Variação e Mudança Linguística, Sociolinguística Laboviana ou 
Sociolinguística Quantitativa; por vezes, simplesmente Sociolinguística. 

2 Bybee (2010, p. 195) afirma que a “teoria baseada no uso se desenvolveu diretamente e é, em 
certo sentido, apenas um novo nome para o funcionalismo norte-americano”, representando uma 
“extensão das abordagens desenvolvidas na Linguística Cognitiva e na Linguística Funcional” 
(BYBEE, 2012, p. 2). As traduções apresentadas neste artigo são de responsabilidade das autoras.
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estrutura linguística refletem mudanças na estrutura social. Também nos 
Estados Unidos, a década de 1970 presencia o movimento funcionalista 
liderado principalmente por Givón (1979) – e engrandecido por Hopper, 
Traugott, Thompson, Bybee, entre outros –, que postula a não autonomia 
da estrutura, a correlação icônica entre função e forma no sentido de que 
a forma da língua é determinada pela função a que ela serve, e a descrição da 
linguagem humana a partir de princípios comunicativos. 

Desde a década de 1980, pesquisas de orientação sociofuncionalista 
dedicam-se ao estudo de fenômenos de variação/mudança linguística, 
acionando, para a análise e a explicação desses fenômenos, pressupostos 
teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista e do Funcionalismo 
Linguístico norte-americano. Deparamo-nos, no entanto, com o seguinte 
dilema epistemológico: em que medida podemos tomar pressupostos de 
cada teoria e simplesmente reuni-los num somatório (Sociolinguística + 
Funcionalismo), sem ferir a “racionalidade da ciência” (BORGES NETO; 
MÜLLER, 1987)? Cabe aqui um parêntese. Borges Neto e Müller (1987) 
criticam a proposta de Tarallo (1986) de busca de soluções complementares 
para problemas de análise, mesmo que isso implique “um certo 
descomprometimento com o modelo” adotado pelo pesquisador (Tarallo 
falava de abordagens formal e funcional para dar conta da análise de 
construções de topicalização e deslocamento à esquerda). Para os autores, 
a proposta de Tarallo não se sustenta epistemologicamente, uma vez que 
dois programas de investigação distintos não podem admitir “soluções 
de compromisso”; nesse caso, deveriam ser sintetizados em um “terceiro 
programa, com núcleo e heurísticas próprias” (p. 91). É a ideia de uma 
terceira via de abordagem que motiva a discussão apresentada neste artigo.  

Do lado da Sociolinguística, existe uma barreira a ultrapassar, 
pois Labov, em várias passagens de sua obra, rejeita explicitamente uma 
associação com postulados funcionalistas tomados em caráter explanatório, 
inclinando-se para o modelo formal chomskiano. Em entrevista à Revista 
Letra Magna, Labov (2005) declara textualmente:

Há duas grandes direções da pesquisa linguística hoje. 
Uma é descobrir as propriedades universais da faculdade da 
linguagem – a busca pela Gramática Universal nos termos 
de Chomsky. Este é um aspecto muito importante do 
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estudo lingüístico, e eu tento fazer uso dos resultados desse 
trabalho tanto quanto possível. A outra direção é examinar 
os aspectos da linguagem que não são universais: aqueles 
que podem mudar e mudam. 

Após examinar uma série de fenômenos variáveis de natureza 
fonológica e morfológica (e mesmo sintática), Labov não hesita em afirmar 
que “os resultados favorecem a visão (neogramática) de que a mudança 
linguística é [...] mecânica” (1994, p. 568). No clássico estudo da passiva sem 
agente, por exemplo, Weiner e Labov (1978) afirmam que o uso da variante 
passiva é condicionado sintaticamente, por um efeito mecânico (paralelismo 
formal). Sob essa perspectiva, temos um problema a ser contornado: se os 
condicionadores são estruturais ou mecânicos, qual o espaço para hipóteses 
funcionais? Na visão de Camacho (2003), “as posições assumidas por Labov 
impedem o alinhamento da sociolinguística variacionista com qualquer tipo 
de enfoque funcional” (p. 64). 

Do lado do Funcionalismo, também existem obstáculos a serem 
superados. Se assumirmos uma perspectiva funcionalista radical, como a 
de Bolinger (1977) – de que a condição natural da linguagem é preservar 
uma forma para um significado e um significado para uma forma, numa 
correlação biunívoca entre forma e função (versão forte do princípio da 
iconicidade) –, não há conciliação teórica possível, pois simplesmente não 
haveria variação. 

Não obstante os problemas apontados acima, há aspectos, no seio 
de cada teoria, que acenam para a possibilidade de uma aproximação 
teórica entre as duas abordagens. Um desses aspectos diz respeito ao nível 
gramatical dos fenômenos em variação.  Segundo Labov (1978), o principal 
objetivo da teoria sociolinguística é predizer a distribuição provável na 
língua de informação nos níveis fonológico, prosódico, morfológico, 
sintático etc., de modo a se obter um retrato da estrutura gramatical da 
língua. Em nota, Labov (1982) reafirma que o termo gramática é usado num 
sentido geral, para indicar o sistema linguístico como um todo, incluindo 
a fonologia, o léxico e sua organização semântica. Assim, ao se estender 
o nível linguístico de análise, fenômenos variáveis de natureza funcional 
podem vir a se constituir em objeto de investigação sociolinguística. Por 
outro lado, na perspectiva funcionalista, o afrouxamento na correlação 
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biunívoca idealizada entre forma e função – admitindo-se que a iconicidade 
na gramática não é absoluta mas gradiente (GIVÓN, 1995; 2001), e que essa 
correlação se perde por pressões diacrônicas que levam tanto ao desgaste 
do código como à alteração da mensagem (versão branda do princípio da 
iconicidade) – abre espaço para o tratamento da variação linguística, pois 
admite a possibilidade de mais de uma forma para uma mesma função/
significação. 

Esses movimentos teóricos naturalmente tiveram reflexos no Brasil. 
No Rio de Janeiro, o Programa de Estudos sobre o Uso da Língua (PEUL/
UFRJ), pioneiro nas pesquisas sociolinguísticas variacionistas no país, com 
o projeto Mecanismos Funcionais do Uso Linguístico, já na década de 1980, 
passou a abrigar “novas linhas tais como a funcionalista com base em Paul 
Hopper, Sandra Thompson, Talmy Givón” (SILVA; SCHERRE, 1996, p. 
33)3. Estudos com essa orientação passaram a se multiplicar em diversos 
centros de pesquisa – o que não quer dizer, porém, que a conciliação entre 
os dois quadros teóricos seja isenta de problemas. 

No Brasil, os estudos passaram não só a intensificar e refinar o 
controle de condicionadores de natureza funcional como também a 
ampliar o escopo gramatical do fenômeno tomado como objeto de estudo, 
extrapolando dos limites da oração para o nível multiproposicional do 
discurso. Se fenômenos de natureza discursiva são recortados como objeto 
de investigação e diferentes grupos de fatores funcionais são controlados 
como possíveis condicionadores da variação, é natural e esperado: que se 
reflita sobre a viabilidade teórico-metodológica de uma interface; que se 
levantem pontos de convergência e de divergência entre as duas teorias-
mães; que se pense na possibilidade de um “terceiro programa, com núcleo 
e heurísticas próprias” (BORGES NETO; MÜLLER, 1987, p. 91). 

Antes de passarmos à seção seguinte, que procura compatibilizar 
pressupostos das abordagens teórico-metodológicas da Sociolinguística 
e do Funcionalismo, donde resulta uma terceira abordagem – o 
Sociofuncionalismo –, convém pontuar algumas passagens em que Labov 
se posiciona mais amigavelmente em relação a aspectos funcionais da 
3 Neves (1999) menciona que foi no PEUL/UFRJ que o termo “sociofuncionalismo” surgiu, em 

referência a estudos que procuravam integrar diretrizes da sociolinguística e do funcionalismo 
com o objetivo de analisar tendências de uso variável como sendo reflexo da organização do 
processo comunicativo. 
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língua; apresentar a concepção de língua e de gramática de Givón, que abre 
possibilidade para uma interface; e ainda apontar a posição de ambos os 
autores acerca da universalidade dos princípios. 

Ao tratar de variação social e estilística, Labov (2010) traz à tona 
as funções da linguagem – representacional ou referencial, expressiva (de 
identificação do falante) e apelativa ou diretiva (de acomodação ao ouvinte) 
–, chamando a atenção para o fato de que essas três funções se opõem ao 
princípio do menor esforço, e admitindo a ideia de funções em competição 
numa relação de complementariedade, como no caso de ‘menor esforço’ 
vs. ‘representação’4. O autor faz menção às chamadas estratégias de reparo, 
que compensam a perda de informação representacional, num “processo 
terapêutico” (por exemplo: na história do francês, quando a informação 
sobre pessoa e número é perdida pelo apagamento do /s/ final, ela é suprida 
pela conversão de pronome opcional em clítico pronominal obrigatório). 
Em relação a mudanças sonoras (foco principal das análises labovianas), 
contudo, o autor considera que as forças envolvidas são organizadas ao 
longo de uma dimensão diferente que não responde a considerações de 
caráter informacional. 

Nova aproximação com abordagens de caráter funcional é feita 
por Labov (2010) quando menciona a variação/mudança de fenômenos 
em níveis gramaticais mais altos que o fonético-fonológico. Para tratar 
dessa questão, Labov faz referência a autores funcionalistas como Hopper 
e Traugott (2003) e Heine e Kuteva (2005), afirmando que “a busca por 
princípios unidirecionais de mudança tem sido particularmente ativa no 
estudo da gramaticalização” (LABOV, 2010, p. 120).

Givón (2002, p. 5), por sua vez, num contraponto a Chomsky, 
considera que:

[a]s pressões adaptativas que dão forma à estrutura 
sincrônica (‘idealizada’) da língua são exercidas durante 
a performance on-line. É aí que a língua emerge e muda. 
É aí que as formas se ajustam constantemente a novas 
funções e significados estendidos. É aí que a variação e 

4 Correspondendo, numa perspectiva funcionalista, à ideia de princípios em competição:  ‘economia’ 
vs. ‘iconicidade’, respectivamente.  
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a indeterminação são componentes indispensáveis dos 
mecanismos que modelam e remodelam a ‘competência’.

Do ponto de vista tipológico, Givón (2001) defende que os ‘universais’ 
não precisam ser absolutos, mas envolver tendências, devido à competição 
de múltiplos fatores (cognitivo-comunicativos, gramaticais, socioestilísticos), 
de sorte que diferentes línguas podem codificar um mesmo ‘domínio 
funcional’5 por meio de diferentes recursos estruturais, em grau variável de 
densidade. Labov (1982), por sua vez, observa que os ‘universais’ não são 
princípios aplicados categoricamente, mas apontam para regularidades ou 
tendências gerais, uma vez que os fenômenos linguísticos são concebidos 
como dependentes da estrutura social.   

   
2. Pressupostos teórico-metodológicos em uma interface 

sociofuncionalista

Nesta seção, damos relevo a pressupostos teórico-metodológicos 
do Funcionalismo Linguístico e da Sociolinguística Variacionista que 
apresentam grande similaridade, e, assim, vêm trazendo sustentação à 
aplicação da abordagem sociofuncionalista ao estudo de fenômenos 
variáveis. O primeiro dos pressupostos a que nos voltamos é o da 
variabilidade inerente (LABOV, 2003 [1969]).   

Diferentemente da postura linguística dominante na década de 1960, 
que definia a língua como um sistema estável e homogêneo, Labov assume 
a perspectiva de que a língua apresenta variabilidade de uso em todos os 
níveis – os falantes fazem escolhas entre dois ou mais sons, palavras ou 
expressões. Segundo o autor, essa diversidade pode ser estudada sincrônica 
e diacronicamente sob várias dimensões, especialmente sob o ponto de vista 
social. Nessa perspectiva, a língua deve ser vista não como uma estrutura 
estática, mas como um sistema social dinâmico, que está continuamente se 
movendo, mudando e interagindo (cf. GUY, 1995).

A sociolinguística variacionista defende a proposta de sistema 
linguístico dinâmico como contraponto a duas outras explicações 

5  Entende-se por domínio funcional uma “área coberta por (macro)funções/significações que se 
projetam, via codificação, em mecanismos linguísticos que se articulam de forma mais, ou menos, 
recorrente/regularizada, em diferentes níveis” (GÖRSKI, 2012).
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inicialmente dadas a fenômenos de variação: formas variantes eram 
consideradas como partes constituintes de sistemas diferenciados que 
coexistiam na mesma comunidade ou então como alternativas cuja seleção 
era livre e imprevisível. Os proponentes da noção de sistemas coexistentes 
afirmavam que os falantes mantinham fonologias distintas (e, por inferência, 
também gramáticas distintas) que lhes davam acesso a mais de um código, 
podendo mudar de um para outro conforme as necessidades comunicativas. 
Como pertenciam a sistemas diferentes, as formas variantes não deveriam 
coocorrer. Entretanto, é comum que apareçam juntas em uma mesma 
situação comunicativa, inclusive na mesma sentença, o que fornece indícios 
da existência de um sistema único em que convivem formas variantes. 
Por sua vez, os defensores da ideia de variação livre consideravam que as 
variantes linguísticas não passavam de flutuações casuais. Todavia, estudos 
variacionistas feitos na década de 1970 coletaram evidências de variação em 
larga escala e demonstraram que sua ocorrência na comunidade de fala era 
sistemática, regular e seguia padrões, não sendo, portanto, fruto de escolhas 
livres e aleatórias (cf. LABOV, 1972; CHAMBERS, 1995). Nas palavras de 
Labov (2001, p. 38):

A primeira contribuição feita pela pesquisa 
sociolinguística, na segunda metade do século XX, foi 
mostrar que essa variação não era caótica, mas sim bem 
formada e regida por regras, que era de fato um aspecto da 
estrutura linguística.

Com base nessa descoberta, a sociolinguística propôs a dissociação 
entre estrutura linguística e homogeneidade, compreendendo a língua 
como uma estrutura heterogênea inerentemente variável, sincrônica e 
diacronicamente, e a variação como passível de descrição sistemática, em 
função de restrições linguísticas e extralinguísticas (cf. WEINREICH; 
LABOV; HERZOG, 1968). Além de ser uma característica essencial da 
língua, a variação é também um pré-requisito para a mudança linguística. 
O equacionamento de estrutura e heterogeneidade permite romper 
as fronteiras entre sincronia e diacronia delineadas por Saussure e 
conservadas por Chomsky, dois grandes nomes da linguística do século 
XX. Quer façamos um recorte transversal, quer façamos um longitudinal, 
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encontraremos variação, a qual talvez esteja representando uma etapa de 
um processo de mudança em andamento que pode eventualmente resultar 
em mudança categórica em uma sincronia posterior. O ontem e o hoje se 
imbricam mutuamente: a disseminação da mudança na estrutura linguística 
e na estrutura social envolve um contínuo de variações e alterações 
interligadas ao longo do tempo.  

O conceito de variabilidade inerente refere-se, pois, à coexistência, na 
gramática de um mesmo indivíduo, de formas alternativas para expressar 
o mesmo significado e/ou a mesma função linguística (cf. WATT, 2007), 
formas essas que são utilizadas variavelmente de um modo regular em termos 
estatísticos. A existência da variabilidade inerente pode ser considerada 
“uma das mais importantes descobertas da linguística moderna”, tendo seu 
estudo se tornado “uma importante área de investigação linguística que 
ampliou muito nossa compreensão a respeito da variação tanto no tempo 
quanto no espaço.” (HUDSON, 1997, p. 74).

No âmbito do Funcionalismo Linguístico, também se propõe que 
a variação está presente nos níveis mais profundos de representação 
gramatical, sendo, portanto, inerente à língua: “a gramática não é fixa e 
absoluta, com uma pequena variação salpicada sobre o topo, mas sim é 
variável e probabilística em sua essência.” (BYBEE; HOPPER, 2001, p. 19). 
Ou ainda: “a variação encontrada na experiência é representada nos níveis 
mais profundos de representação, e não tratada como algo que é fixado na 
beirada da gramática” (BYBEE, 2012, p. 2). Essa visão também é partilhada 
por Givón (1995), segundo o qual a variação é um fenômeno sempre 
presente nas gramáticas das línguas. Pesquisadores funcionalistas atribuem 
a natureza variável da gramática ao fato de ela ser derivada da experiência 
particular de cada indivíduo com a língua (cf. PIERREHUMBERT, 1994; 
BYBEE, 2010, 2012). 

De acordo com Bybee (2012), a variabilidade inerente é um grande 
ponto de contato entre o Funcionalismo Linguístico e a Sociolinguística 
Variacionista. A autora acredita que, em contraste com a Linguística Histórica, 
a Sociolinguística “é mais propensa a incorporar métodos e ideias da linguística 
baseada no uso, pois está mais em sintonia com o estudo da língua no contexto 
e com a variabilidade inerente da língua” (BYBEE, 2012, p. 2).6 
6 Segundo Bybee (2012, p. 2), a Linguística Histórica seria menos permeável a proposições vindas 
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Além da questão da variabilidade inerente, existem vários pressupostos 
teórico-metodológicos da Sociolinguística e do Funcionalismo que guardam 
semelhança e, assim, podem ser relacionados para o estudo de fenômenos 
de variação e de mudança linguística.7 Entre tais pressupostos, destaca-se 
a centralidade atribuída ao uso linguístico, uma das pedras angulares tanto 
da Sociolinguística quanto do Funcionalismo. Para ambas as teorias, o 
que deve ser alvo das investigações é a língua em uso, em detrimento de 
qualquer idealização de como a língua deveria ou poderia ser usada (cf. 
HOPPER, 1987; LABOV, 2008 [1972]; POPLACK, 2011). Assim, o objeto 
de estudo tanto de pesquisadores sociolinguistas quanto de pesquisadores 
funcionalistas é a língua utilizada em situações reais, de fala e de escrita, 
em que indivíduos reais interagem (cf. BYBEE; HOPPER, 2001; LABOV, 
2008 [1972]).

Também é digno de nota o papel central atribuído à mudança 
linguística pela Sociolinguística e pelo Funcionalismo, que compreendem 
a mudança como um processo contínuo e gradual (cf. GIVÓN, 1995, 
2001; LABOV, 2001; WEINREICH; LABOV; HERZOG, 2006 [1968]; 
BYBEE, 2012). Estudos feitos em ambas as perspectivas vêm trazendo 
evidências de que a mudança é disseminada gradualmente ao longo do 
espectro linguístico e do espectro social, com incrementações contínuas em 
termos de frequência de uso (cf. LABOV, 2001; 2008 [1972]; HOPPER; 
TRAUGOTT, 2003; BYBEE, 2012).

Como procedimento metodológico para o estudo da mudança 
linguística, tanto pesquisadores sociolinguistas quanto funcionalistas 
recomendam que, sempre que possível, dados de diferentes sincronias 
sejam tomados complementarmente, vez que, desse modo, será possível 
a obtenção de prognósticos de mudança mais refinados e confiáveis (cf. 
HEINE; CLAUDI; HÜMMEMEYER, 1991; LABOV, 1994). No entanto, 
apesar de uma possível complementariedade entre dados de épocas distintas 
para a construção de um quadro mais detalhado no que diz respeito à 
mudança linguística, pesquisadores afiliados às duas teorias em apreço 

da teoria baseada no uso pelo fato de que “as noções teóricas invocados na Linguística Histórica 
muitas vezes fazem suposições estruturalistas e, para os pesquisadores treinados em tais noções, a 
aceitação de ideias baseadas no uso pode ser difícil, mesmo que elas sejam reveladoras.”

7  Para cada pressuposto, citamos, por questão de espaço, uma ou duas obras representativas de cada 
uma das teorias.
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consideram que a melhor fonte para a análise linguística são os dados atuais. 
A razão é que esses dados permitem uma observação mais direta e completa 
de um maior número de ocorrências com condições de uso mais facilmente 
recuperáveis. Com base em dados atuais, é possível, inclusive, a construção 
de hipóteses acerca de sincronias passadas. 

Na Sociolinguística, o presente é considerado uma ótima fonte de 
explicações sobre o passado da língua em consonância com a hipótese do 
uniformitarismo, segundo a qual as forças linguísticas e sociais que atuam 
hoje sobre a mudança são, em princípio, as mesmas que atuaram em épocas 
passadas (cf. LABOV, 2008 [1972]). Semelhantemente, Bybee (2010, p. 
203) sugere que seja assumida a visão de que “os processos de mudança 
que agiram no passado são os mesmos que agem hoje”. Urge apontar que 
a concepção de uniformitarismo encontrada em estudos de perspectiva 
funcionalista foi declaradamente emprestada de Labov, que é citado, a esse 
respeito, por Traugott e König (1991) e Hopper e Traugott (2003), entre 
outros.

A possibilidade de um enfoque sociofuncionalista também é 
respaldada pela importância dada, tanto pela Sociolinguística como pelo 
Funcionalismo, ao tratamento empírico com quantificação estatística como 
evidência para atestar fenômenos de variação e mudança (LABOV, 1994, 
2001, 2010; GIVÓN, 1995; BYBEE; HOPPER, 2001; BYBEE, 2010). 
Em ambas as teorias, a frequência das ocorrências recebe destaque. Na 
perspectiva funcionalista, a frequência de uso é tida como fundamental para 
o estabelecimento e a manutenção da gramática, e, além disso, acredita-se 
que a difusão linguística e social da mudança pode ser captada através do 
aumento da frequência de formas inovadoras em diferentes contextos. Na 
perspectiva variacionista, o aumento de frequência também é compreendido 
como índice de difusão linguística e social, e as variantes devem ter certa 
recorrência para que possam ser comparadas por meio de instrumental 
estatístico.  

É justamente na questão da quantificação estatística que Bybee (2010, 
p. 114) identifica outro importante ponto de contato entre as abordagens 
sociolinguística e funcionalista:



86
Revista do Gelne

Em uma teoria baseada no uso, os estudos quantitativos 
passam a ser extremamente importantes para a compreensão 
da amplitude da experiência com a língua. A tradição 
variacionista iniciada por Labov (1966, 1972), embora 
destinada à compreensão de como ocorre a interação de 
fatores sociais com a fonologia e a gramática, também 
fornece uma metodologia apropriada para o estudo da 
variação e da mudança gramatical.   

Outra semelhança entre as teorias em apreço no que tange à mudança 
linguística reside nas propostas acerca da disseminação. Ambas as teorias 
defendem que a mudança se espalha de forma gradual ao longo do espectro 
social, levando-se em conta fatores como região, geração, classe social, 
etnia etc. Além disso, consideram que é comum haver diferença entre 
falantes mais velhos e mais jovens, no caso de mudança em progresso (cf. 
LICHTENBERK, 1991; LABOV, 2008 [1972]). 

Ainda no que se refere à mudança linguística, é importante destacar 
que a gramaticalização, processo de mudança responsável pela migração de 
formas linguísticas para a gramática, vem recebendo grande destaque nos 
estudos funcionalistas como fonte de explicação para casos de mudança 
morfossintática (NEVALAINEN; PALANDER-COLLIN, 2011). No 
âmbito da sociolinguística, como vimos, Labov (2010) também aponta a 
gramaticalização como uma possível fonte de explicação para a mudança 
morfossintática.8 

É justamente a relação entre o processo de gramaticalização e 
o fenômeno de variação morfossintática que é apontada, por diversos 
pesquisadores, como um dos pilares que sustenta um duplo olhar funcionalista 
e sociolinguístico sobre os fenômenos de variação e mudança linguística 
(cf. TAGLIAMONTE, 2003; POPLACK, 2011; TORRES CACOULLOS, 
2011, entre outros). Tagliamonte (2002, p. 14), por exemplo, afirma que a 
gramaticalização “necessariamente produz variabilidade na gramática e essa 
variabilidade reflete as camadas variáveis da gramaticalização representadas 

8 Pesquisadores que desejam abordar a variação e a mudança fonético-fonológica também podem 
fazê-lo recorrendo ao funcionalismo em busca de explicações. São ótimas fontes de consulta para 
estudos desse tipo obras como Lindblom (1994) e Bybee (2001), além de vários dos capítulos 
publicados na coletânea de Bybee e Hopper (2001).
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por diferentes formas”.
Finalmente, não podemos deixar de mencionar que, tanto da ótica da 

Sociolinguística quanto do Funcionalismo, fatores de natureza interacional 
têm papel importante na variação e na mudança linguística. No âmbito 
da sociolinguística, Labov (2008 [1972]) compreende a variação estilística 
como uma adaptação da linguagem do falante ao contexto imediato do ato 
de fala. No âmbito do funcionalismo, Traugott (2002) não só defende que a 
mudança é motivada por práticas discursivas e sociais, como acredita que os 
estudos funcionalistas de gramaticalização orientados para o falante podem 
contribuir para o estudo sociolinguístico da variação intrafalante.9 

Até aqui, viemos traçando um paralelo entre pressupostos teórico-
metodológicos da Sociolinguística Variacionista e do Funcionalismo Norte-
americano, pressupostos esses que, por sua similaridade, representam 
colunas de sustentação para a realização de estudos que abordam a 
variação e a mudança linguística sob uma perspectiva de interface – a 
interface sociofuncionalista. Na próxima seção, com o intuito de ilustrar os 
procedimentos metodológicos tipicamente adotados por pesquisas feitas 
nessa perspectiva, descrevemos o controle do grupo de fatores graus de força 
manipulativa feito por Reis (2003) em seu estudo sobre a variação entre as 
formas de indicativo e imperativo na expressão do imperativo em atos de 
fala não declarativos de comando. 

3. Aspectos metodológicos em uma interface sociofuncionalista

Estudos feitos em uma perspectiva sociofuncionalista costumam 
seguir passos de análise que podem ser, grosso modo, assim sintetizados:10 
(i) identificação de situações de uso linguístico variável dentro de um 
domínio funcional; (ii) operacionalização da noção laboviana de variável, 
isolando formas variantes que desempenhem uma mesma função dentro 
9 Uma lista mais completa de postulados da sociolinguística e do funcionalismo que apresentam 

similaridades pode ser conferida em Tavares (2003, 2013) e Tavares e Görski (2013). Nesses textos, 
também são abordados postulados de ambas as teorias que são de difícil convergência ou mesmo 
divergentes, e são propostas sugestões de estratégias que o pesquisador pode adotar para lidar com 
tais postulados. Em Tavares (2003, 2013), pode ser conferida uma discussão epistemológica acerca 
do locus ocupado pelo sociofuncionalismo na pesquisa linguística. 

10 Do ponto de vista da perspectiva de análise, os trabalhos sociofuncionalistas podem ser sincrônicos, 
diacrônicos, ou podem associar as duas perspectivas numa abordagem pancrônica, questão que 
não vamos aprofundar aqui.
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de um domínio funcional; (iii) testagem de grupos de fatores diversos 
para identificar os contextos (linguísticos, discursivos, estilísticos, sociais) 
de uso das formas; (iv) detalhamento de cada grupo de fatores buscando 
captar variações e mudanças em curso ainda sutis (considerando inclusive 
sobreposição de funções), e posterior amalgamação de fatores em busca de 
generalizações;  (v) interpretação da frequência das formas em determinados 
contextos como indício de: (a) perda de espaço de uma das variantes, (b) 
generalização de significado (os itens expandem seus contextos de uso), ou 
(c) especialização de uso (os itens adquirem significados mais específicos 
restritos a certos contextos dentro do domínio). (adaptado de Tavares e 
Görski, 2013) 

A abordagem sociofuncionalista traz, para o tratamento da variação 
linguística, um controle bastante refinado de grupos de fatores linguísticos, 
com a inclusão de restrições de natureza discursivo-pragmática (planos 
discursivos, status informacional dos referentes, graus de integração 
etc.), que podem receber, de início, tratamento analítico escalar, sujeito a 
posteriores amalgamações. Além disso, é possível, para o pesquisador que 
assume um olhar sociofuncionalista, a observação do aspecto social da 
variação e da mudança de modo mais preciso, incorporando em seu estudo, 
por exemplo, fatores interacionais ligados à negociação entre falante e 
ouvinte na situação comunicativa. 

A título de ilustração, sintetizamos aqui as estratégias adotadas por 
Reis (2003) para o controle de grupos de fatores discursivo-pragmáticos 
que envolvem crucialmente aspectos relativos à negociação falante-ouvinte. 
Reis (2003) analisa atos de fala não declarativos de comando na expressão 
do imperativo, considerando a dimensão estilística da variação sob um 
olhar funcionalista. O corpus examinado consiste nas situações dialogais 
presentes no romance As Vinhas da Ira (escrito por John Steinbeck em 
1939 e traduzido para o português por Herbert Caro e Ernesto Vinhaes 
em 1940). A autora investiga a hipótese de correlação entre o grau de força 
manipulativa e o uso das variantes verbais indicativa e subjuntiva para 
expressar o modo imperativo. Buscando captar o gradiente de manipulação, 
utiliza a seguinte estratégia metodológica: testa, inicialmente, um conjunto 
de variáveis independentes de natureza funcional e, na sequência, agrupa 
essas variáveis na composição de uma variável complexa denominada graus 
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de força manipulativa, atribuindo uma pontuação a cada fator, de modo que 
o somatório da pontuação dos fatores resulte num índice numérico que é 
atribuído a cada uma das ocorrências em análise (cf. Quadro 1).  

        
A =  Marcas de polidez:
      ausência = 1               presença = 0

B = Menção explícita do manipulado:
      ausência = 1         presença de vocativo = 0,5         presença de sujeito mitigado = 0

C = Definitude do manipulado em relação à pessoa que fala:
      imperativo canônico = 1        imperativo jussivo = 0,5        imperativo hortativo = 0

D =  Proibitividade do imperativo:
      não proibitivo =  1      proibitivo = 0

E = Dinamismo da situação:
      movimento  externo = 1           estado externo =  0,5             movimento  interno = 0

F = Previsibilidade da ‘mudança-de-estado-de-coisas’:
      futuro [± imediato] = 1         futuro indeterminado = 0,5        não previsibilidade = 0

G = Estatuto verbal de imperativo:
       verbo pleno = 1          verbo não pleno = 0

H =  Simetria das relações sociopessoais11:
       M > m = 2                              M = m = 1                     M < m = 0
       M = manipulador; m = manipulado.  

Quadro 1: Distribuição da pontuação escalar de cada fator das variáveis 
controladas para a composição da variável complexa 

Graus de força manipulativa

Fonte: Adaptado de Reis (2003, p. 155).

Exemplificamos, a seguir, casos de grau máximo e grau mínimo de 
manipulação (REIS, 2003, p. 155-156):

11 A variável simetria das relações pessoais, considerada a mais significativa para o fenômeno investigado, 

recebeu de zero a 2 pontos; as demais, de zero a 1 ponto.
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(1) Vamo, LEVANTA e VEM me ajudar a preparar o lugar de avó. 
(M/Ro:147,82)12

No primeiro enunciado: não há marcas de polidez (1); não há menção 
explícita do manipulado (1); as duas formas verbais são de imperativo 
canônico (1); o imperativo não é proibitivo (1); os movimentos são externos 
(1); a ‘mudança-de-estado-de-coisas’ se dá num futuro [+imediato] (1); o 
estatuto verbal é pleno (1); a relação sociopessoal é de superior (mãe) para 
inferior (filha) (2). Pontuação = 9 pontos.

(2) OLHA, mãe, a senhora NÃO SE PREOCUPE, ouviu? 
(T/M:100:54)

No segundo enunciado: há marca de polidez (0); há menção explícita 
do manipulado (0); a forma verbal é de imperativo canônico (1); o imperativo 
é proibitivo (0); os movimentos são internos (0); não há ‘mudança-de-estado-
de-coisas’ (0); o estatuto verbal é não pleno (0); a relação sociopessoal é de 
inferior (filho) para superior (mãe) (0). Pontuação = 1 ponto.

A variável complexa passa a ser constituída por nove fatores numéricos 
que correspondem a pontos numa escala gradiente, de modo que o grau 
máximo de força manipulativa é 9 e o grau mínimo é 1. Os resultados 
(considerando-se que alguns fatores foram amalgamados por escassez de 
dados e por terem recebido percentuais aproximados) encontram-se na 
tabela a seguir.

Graus Aplicação/Total % P.R.
9 189/220 86 0,66
8 142/191 74 0,48

7, 6, 5, 4 90/141 64 0,36
3, 2, 1 9/28 32 0,13

Tabela 1: Graus de força manipulativa sobre a variante indicativa
Fonte: Reis (2003, p. 157)

Os resultados atestam a hipótese norteadora da pesquisa de 
Reis (2003), uma vez que a ordenação de graus de força manipulativa 

12 Os códigos iniciais indicam os participantes da interação (ex.: M/Ro = mãe e a filha 
Rosasharn); os códigos numéricos indicam a localização da ocorrência no corpus.
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corresponde a uma distribuição igualmente ordenada nos percentuais e nos 
pesos relativos associados: em termos polarizados, quanto maior a força 
manipulativa, maior a tendência de uso da forma verbal indicativa (0,66); 
quanto menor a força manipulativa, maior a inclinação para o uso da forma 
subjuntiva (0,87).    

O tipo de tratamento analítico aqui ilustrado possibilita uma dupla 
testagem de fatores condicionadores, primeiramente tomados como 
variáveis independentes isoladas (para verificar a atuação de cada uma 
delas sobre o fenômeno estudado), e posteriormente agrupados numa 
única variável complexa escalar (para averiguar uma possível correlação 
entre o continuum num domínio funcional – no caso em foco, os graus de 
manipulação – e as tendências de uso das formas variantes que disputam 
a representação daquele domínio – no caso, as formas verbais indicativa e 
subjuntiva para expressar o modo imperativo. Essa dupla testagem oferece 
ao pesquisador não só informações acerca do papel de cada uma das variáveis 
independentes e da participação de cada uma delas na variável complexa, 
mas também subsídios para avaliar qual o resultado mais significativo, 
indicando o melhor caminho para conduzir sua análise.

Vale enfatizar que, enquanto o caráter discreto das categorias e/ou 
das variáveis é privilegiado na abordagem sociolinguística (associado ao 
menor número possível de fatores), o caráter continnum das categorias e/ou 
das variáveis é a menina dos olhos na abordagem funcionalista (associado 
a um número maior de fatores, de forma a se captar nuanças de variações 
e mudanças ainda sutis, e de possibilitar a análise de dados e categorias 
marcados por sobreposição e/ou indistinção funcional).   

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, foram desenvolvidas algumas reflexões de natureza 
teórico-metodológica com vistas à construção de uma interface 
sociofuncionalista ancorada em pressupostos da Sociolinguística 
Variacionista e do Funcionalismo Linguístico. Nesse sentido, foram, 
inicialmente, apontados: (i) alguns aspectos que poderiam se constituir em 
obstáculos para uma aproximação entre essas duas áreas – de um lado, a 
não simpatia de Labov por hipóteses funcionalistas; de outro, a concepção 
funcionalista de relação biunívoca entre forma e função; e (ii) outros aspectos 
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que permitiriam uma aproximação – na ala sociolinguística, o interesse 
por fenômenos gramaticais de níveis mais altos; na ala funcionalista, o 
afrouxamento da iconicidade na gramática com aceitação de uma forma 
com mais de uma função e vice-versa; e o compartilhamento acerca do 
caráter universal dos princípios, vistos em termos de tendências e não de 
categoricidade, admitindo-se a ideia de motivações em competição.

Na sequência, foram elencados vários pressupostos que se mostram 
convergentes em ambos os quadros teóricos, dentre os quais se destacam: 
o caráter inerente da variação linguística; a centralidade atribuída à língua 
em uso; o papel de destaque atribuído à mudança linguística, vista como 
um processo gradual e contínuo que se espalha ao longo do espectro 
social; a importância metodológica de se combinarem análises sincrônicas 
e diacrônicas, em consonância com o princípio do uniformitarismo; a 
importância atribuída à frequência de uso e ao tratamento empírico com 
quantificação estatística; e o papel de fatores de natureza interacional na 
variação e mudança linguística.

Por fim, foram enumerados os passos metodológicos normalmente 
seguidos numa abordagem sociofuncionalista, com ênfase no controle 
refinado de fatores de natureza discursivo-pragmática e na sua 
operacionalização, mediante a formulação de variáveis independentes que, 
posteriormente, podem se agrupar constituindo uma variável complexa, 
aplicável a fenômenos que apresentem comportamento escalar. A título de 
ilustração, foi apresentado o procedimento metodológico adotado por Reis 
(2003) para o controle da variável complexa graus de força manipulativa, usada 
em seu estudo sobre atos de fala não declarativos de comando na expressão 
do imperativo.

Finalizamos destacando que, embora haja muito ainda a ser 
discutido sobre a associação de pressupostos teórico-metodológicos da 
Sociolinguística e do Funcionalismo, os desdobramentos da interface 
sociofuncionalista prometem ser cada vez mais frutíferos e instigantes para 
o estudo de fenômenos de variação e mudança linguística. 
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RESUMO
Neste trabalho, apresentamos uma proposta de controle da modalidade 
em categorias verbais, baseada em três funções semântico-discursivas do 
domínio do passado imperfectivo em português: a condicionalidade, a 
iminencialidade e a habitualidade. Os graus de modalidade contemplam
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contextos que vão desde o [- irrealis] – que corresponde ao grau máximo de 
assertividade, recobrindo, principalmente, contextos de habitualidade – ao [+ 
irrealis] – que corresponde ao grau máximo de não assertividade, estando mais 
para o âmbito da condicionalidade e da iminencialidade. Basicamente as mesmas 
formas podem atuar em todas as funções. A trajetória da expansão/sobreposição 
de funções é: habitualidade >> iminencialidade >> condicionalidade.
Palavras-Chave: Modalidade; Tempo verbal; Gradualidade.

ABSTRACT

 In this study, we propose a control method of  modality in verbal categories 
of  imperfective past tense Portuguese based on three semantic-discursive 
functions: conditionality, iminentiality and habituality. The degrees of  modality 
include a range setting from [- irrealis] – corresponding to the maximum 
degree of  assertiveness, covering mainly habituality – to [+ irrealis] – which 
corresponding to the maximum degree of  not assertiveness associate at 
conditionality and iminentiality. Basically, the same forms can be used in all 
functions. The trajectory of  expanding/overlapping functions is: habitually 
>> iminentiality  >> conditionality.
Keywords: Modality; Tense; Graduality.

INTRODUÇÃO4

As gramáticas normativas do português definem o paradigma verbal 
em função dos tempos: no âmbito do passado, há formas de pretérito 
perfeito (simples e composto), pretérito mais-que-perfeito (simples e 
composto), pretérito imperfeito e futuro do pretérito, no modo indicativo; 
e pretérito imperfeito do subjuntivo. Estudos descritivos e variacionistas, 
no entanto, apontam que estas formas passam por rearranjo a) semântico-
discursivo, desempenhando mais de uma função; e b) morfossintático, com 
a emergência e regularização de novas formas e obsolescência de outras. 
Destacam-se, por exemplo, a obsolescência da forma de pretérito mais-
que-perfeito simples e a baixa produtividade da forma de pretérito mais-
que-perfeito composto para expressarem uma situação de passado anterior 
(com a forma de pretérito perfeito simples assumindo esta função) (COAN, 
1997; 2003); a emergência e regularização de uma forma para a expressão de 

4 Apresentamos resultados do desenvolvimento do projeto de pesquisa “Variação na expressão 
do tempo passado: funções e formas concorrentes” (FAPITEC/Proc. 019.203.00910/2009-0/
CNPq/Proc. 401564/2010-0).
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passado imperfectivo progressivo, constituída pelo auxiliar estar + gerúndio 
(pretérito imperfeito composto), com a especialização forma de pretérito 
imperfeito simples na expressão do valor habitual passado (FREITAG, 
2007); a alternância entre as formas de futuro do pretérito e pretérito 
imperfeito do indicativo (COSTA, 1997), entre outros (FREITAG, 2012). 

Numa abordagem centrada no uso, parte-se da premissa de que 
as formas verbais cumulam os valores semântico-discursivos de tempo, 
aspecto e modalidade (TAM), configurando-se no que Givón (1995, 2001) 
denomina de domínio funcional complexo: são componentes universais das 
línguas (BYBEE; PERKINGS; PAGLIUCA, 1994) que interagem entre si; 
a complexidade desse domínio funcional decorre do fato de as fronteiras 
entre cada um dos subcomponentes nem sempre serem claras e precisas, 
impossibilitando a dissociação, na prática, de um componente do outro. 

A modalidade é uma categoria verbal que codifica a atitude do 
falante em relação ao conteúdo proposicional do enunciado (BYBEE; 
FLEISCHMAN, 1995). Givón (1984), na sua proposta de redefinição 
comunicativa para a modalidade de tradição lógica, correlaciona-a ao grau 
de factualidade/realidade da proposição, podendo ser uma asserção realis – 
proposição fortemente assertada como verdadeira; ou irrealis – proposição 
fortemente assertada como possível, provável ou incerta. Assim como 
outras categorias, a modalidade pode se apresentar em gradações, que 
podem ser correlacionadas a determinadas formas ou funções (cf. COAN, 
2003). 

Neste trabalho, discutimos e apresentamos uma proposta de 
controle de traços/gradações da modalidade em três funções semântico-
discursivas expressas por formas verbais do português: a condicionalidade, 
a iminencialidade e a habitualidade. A condicionalidade é um valor modo-
temporal caracterizado por apresentar uma situação como temporalmente 
dependente de outra (cf. FREITAG; ARAUJO, 2011). A iminencialidade 
refere-se a um evento que está por se iniciar, o que pode ou não ocorrer 
(cf. FREITAG, 2011). A habitualidade, como é usualmente concebida, 
pressupõe uma iteração mais ou menos regular de um evento, de tal 
modo que o hábito resultante é considerado como uma propriedade de 
caracterização de um dado referente (BERTINETTO; LENCI, 2010).
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1.  O domínio da modalidade

A modalidade tem sido definida como a categoria linguística que reflete 
a atitude do falante em relação ao conteúdo da proposição, ou seja, ao que 
se diz (GIVÓN, 1995; 2001). Diferentes propostas de classificação têm sido 
apresentadas para esta categoria, englobando ou não a evidencialidade (cf. 
PALMER, 1986), mas em geral, a atitude do falante é dividida em dois tipos 
de julgamento: i) julgamento epistêmico - verdade, probabilidade, certeza, 
crença, evidência; ii) julgamento avaliativo (deôntico) - desejo, preferência, 
intenção, habilidade, obrigação, manipulação. 

Assumimos a proposta de Givón, que propõe uma redefinição 
comunicativa da modalidade aristotélica, correlacionando os tipos lógicos a: 
pressuposição (verdade necessária), asserção realis (verdade factual), asserção 
irrealis (verdade possível) e asserção negada (não-verdade) (GIVÓN, 1995; 
2001).

As noções de realis e irrealis estão correlacionadas à atitude do falante 
frente ao fato enunciado. A primeira é expressa quando o falante toma 
uma posição assertiva frente ao fato caracterizando-o como verdadeiro, 
[+factual]. Já a noção irrealis associa-se ao afastamento da realidade pelo 
falante, ou seja, o falante não se compromete afirmando se o fato é ou 
não verdadeiro, mas como sendo provável ou incerto, [- factual].  De 
acordo com Givón (1995; 2001), o contraste realis e irrealis não é entre 
situações reais e irreais, isto é, asserções com ou sem valor de verdade; o 
foco da oposição muda: i) cognitivamente: da verdade lógica para a certeza 
subjetiva; ii) comunicativamente: da semântica orientada para o falante 
para a pragmática interativa, envolvendo uma negociação social entre os 
participantes (GIVÓN, 2001). O afastamento/distanciamento da realidade 
é uma nuança do domínio funcional da modalidade, na medida em que o 
afastamento implica baixa adesão com o conteúdo proposicional, ao passo 
que a aproximação implica adesão ao conteúdo proposicional. Vejamos o 
exemplo (1).

(1) Mas ele não só leciona... ele também ele já foi ele já foi auditor 
fiscal ele já teve uma empresa de consultoria... mas como ele 
mesmo falou que ganhava bem em tudo (m 05)5

5 Os dados foram extraídos do banco de dados Falantes Cultos de Itabaiana/SE (ARAUJO; 
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Em (1), quanto à modalidade, a situação reportada está mais próxima 
do realis, pois há um valor de assertividade no verbo em destaque, denotando 
um grau de comprometimento com a situação enunciada. Vejamos em (2) 
uma situação que denote valor de irrealis.

(2) E: falando em censo você acha que o censo agrada a quem 
finalmente? ele serve pra que afinal de contas?

F: então ele também favorece aos grandes... empresários porque 
se sai o censo que em Sergipe tem uma grande quantidade de 
tra- de pessoas de dezoito até cinquenta anos... e o governo lhe 
dá toda estabilidade pra você montar sua indústria lá... você vai 
ter mão-de-obra de sobra... mas se de repente você  vê que no 
Amapá... tem... metade de pessoas metade da população que 
tem  em Sergipe com essa  faixa de idade... qual será o lugar 
que a grande indústria vai se se instalar será que é em Sergipe 
ou será no Amapá? quem vai- onde ela vai ter mais condições 
de se reproduzir? Eu acho que seria em Sergipe porque vai 
ter muito trabalhador... se você chega e impõem condições 
e o seu trabalhador reclama você vai lá e diz “se você num 
quer tem uma fila aí fora” mas se você chega no Amapá que 
tem uma população menor... aí você tem que que reivindicar 
porque daqui que os daqui saiam e vá pra lá... vai demorar mas 
no entanto elas olham isso... elas buscam isso... então eles num 
favo- ele num favorece somente a política pública ao estado 
ele favorece também... as grandes multina- multinacionais que 
investem... na... indústria (f  16)

Em (2), podemos atribuir à situação a interpretação irrealis, pois se 
refere a situações que não ocorreram e que a possibilidade de que venham 
acontecer é possível, incerta ou provável, como destacado com o marcador 
acho que. O traço irrealis está relacionado a situações que não ocorreram, 
mas caso venham acontecer evidenciam mais certeza da atitude que o 
falante tomará diante do fato.

Assim, a asserção realis tem a característica de respaldar intensamente 
a proposição como verdadeira, pois, na dimensão comunicativa, mesmo 

BARRETO; FREITAG, 2012). A sigla ao final refere-se à identificação do informante.
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que o ouvinte desconfie do valor de verdade do conteúdo proposicional, o 
falante possui evidências para defender sua forte crença; na asserção irrealis, 
a proposição é fracamente assertiva e o falante não tem evidências para 
defender a informação proposicional, seja por essa ser possível, incerta, seja 
por ser desejada. 

Givón (1995) aponta que a correlação entre tempo-aspecto e 
modalidade epistêmica é fortemente previsível, especialmente passado/
perfectivo, correlacionado ao realis ou pressuposição; presente/progressivo, 
correlacionado ao realis; futuro, correlacionado ao irrealis; e habitual, 
correlacionado ao irrealis e/ou realis. A correlação tempo-aspecto/
modalidade epistêmica apontada por Givón é discutida por Fleischman 
(1995), mais especificamente imperfectivo e irrealis. Há, segundo 
Fleischman (1995), indícios sincrônicos e diacrônicos da possibilidade de 
correlação entre a categoria aspectual imperfectivo e a modalidade irrealis. 
A manifestação desses indícios se dá por meio do uso de formas verbais 
marcadas pelo aspecto imperfectivo para codificar uma gama de sentidos e 
funções sob o domínio modal do irrealis.

Dentro da literatura linguística, os valores de condicional e iminencial 
têm sido tratados como funções semântico-discursivas correlacionadas à 
modalidade irrealis e o valor habitual, à modalidade realis. Embora haja forte 
correlação entre condicional e modalidade irrealis, é possível fazer uma 
leitura com gradações que vão do [- irrealis] ao [+ irrealis], a depender do 
conjunto de traços contextuais que indicam o grau de certeza expresso no 
enunciado, como, por exemplo, a presença de advérbios afirmativos e de 
intensidade e locuções adverbiais (cf. DIAS, 2007). É possível estender esta 
leitura também à expressão da iminencialidade. Quanto à habitualidade, 
há autores que sinalizam a possibilidade de correlação entre esta função 
à modalidade irrealis, especialmente em contextos com valor imperfectivo 
(GIVÓN, 1995; CRISTOFARO, 2004), dado que o uso do passado habitual 
suscita um efeito de indeterminação da factualidade em certos contextos, 
principalmente quando há modificadores adverbiais de frequência, 
como normalmente, habitualmente, etc., que sugerem a emergência de um 
descomprometimento do falante em relação ao que diz na proposição. 

Neste cenário, propomos discutir a pertinência de se considerar 
a correlação entre estas funções – condicionalidade, iminencialidade e 
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habitualidade – em uma escala de gradação de modalidade, partindo do 
[+ irrealis] ao [-irrealis], na linha do que Coan (2003) propôs para tratar as 
funções que as formas de pretérito-mais-que-perfeito e perfeito assumem 
no português e que Dias (2007) propôs para a variação e a funcionalidade 
da forma de futuro do pretérito vs. a forma de pretérito imperfeito na 
expressão da eventualidade em construções condicionais. Primeiramente, 
detalhamos nossa escala de gradação de modalidade; no segundo 
momento, apresentamos as funções de condicionalidade, habitualidade e 
iminencialidade no domínio do tempo passado; por fim, apresentamos a 
distribuição dessas funções na escala de gradação de modalidade.

2. Gradação de modalidade 

Uma das premissas da abordagem funcionalista é de que as categorias 
não são discretas, estáticas, absolutas e bem definidas, com contornos 
nítidos e sem hierarquização de seus constituintes; tal como quando 
lidamos, por exemplo, com substantivo, verbo, adjetivo, pronome, como 
conjuntos fechados, sem interseções, sem difusões. Ao contrário, as 
categorias gramaticais precisam ser vistas em continuum, que contemplam 
uma gradualidade, formando um conjunto irregular, relativo e impreciso, 
dinamicamente organizado, cujos traços constitutivos não são partilhados 
igualmente por todos os itens que a constituem. Então, assim como outras 
categorias, a modalidade pode ser controlada de forma escalar, prevendo 
gradações, a partir das quais pode ser correlacionadas formas ou funções. 

Vejamos a proposta de Coan (2003), que, ao analisar a alternância 
entre as formas de pretéritos mais-que-perfeito e perfeito no português, 
sugere uma escala de gradação de modalidade. Tal proposta consistiu em 
um tratamento escalar, distribuído em seis graus do [- irrealis] ao [+ irrealis], 
levando em conta alguns critérios contextuais que indicam o maior/menor 
grau de certeza expresso no enunciado. A autora apresenta a seguinte 
descrição dos graus de modalidade: 

Realis 1: quando não há nenhum indício de dúvida (advérbio de 
dúvida, verbo dicendi, traço de futuridade);
Realis 2: nos casos em que a situação é dada, mas não seu ponto 
de referência, este é pressuposto;
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Realis 3: em dados com verbo discendi. Esses casos ficam na 
fronteira, porque a verdade ou a falsidade é atribuída ao outro;
Realis 4: aqui, incluem-se os casos em que o mais-que-perfeito 
composto é usado no lugar do perfeito a fim de indicar distância 
modal (uso metafórico);
Realis 5: modalidade dos casos de projeção em que uma situação 
é apresentada como hipotética no passado (projeção passada);
Realis 6: há uma projeção futura. Quando a forma chega a indicar 
o + irrealis, está em vias de ou sofrer mudança categorial. 
(COAN, 2003, p. 141-142)

Os contextos de [- irrealis] correspondem ao realis 1 (extremo 
realis) e os de [+ irrealis] ao realis 6 (extremo irrealis). O último grau, realis 
6, é caracterizado por expressar um maior grau de hipoteticidade tendo, 
portanto, menor probabilidade de ocorrer. 

Indo nesta mesma linha de análise, Dias (2007), ao estudar a variação 
e a funcionalidade da forma de futuro do pretérito vs. a forma de pretérito 
imperfeito na expressão da eventualidade em construções condicionais, 
controlou a modalidade a partir dos graus de certeza das proposições. 
A autora considerou, em sua análise, quatro graus de certeza a partir 
de critérios contextuais que influenciam no grau de certeza expresso na 
proposição. Vejamos os graus de modalidade propostos pela autora: 

Certeza 1 (+) “certeza” – caracterizado por conter advérbios de 
afirmação (sim, certamente, seguramente), locuções adverbiais 
(com certeza, por certo), advérbios de intensidade (muito, 
pouco, bastante), repetição de verbo usado, como no exemplo 
a seguir: “Eu ia ser professor de novo se eu nascesse de novo...” 
(DID, nº 05).
Certeza 2 (+/-) “índice médio de certeza” – caracterizado por conter 
palavras de inclusão, como também. Exemplo: “Eu se fosse 
político grande eu dizia também...” (DID, nº 05).
Certeza 3 (+/-/-) “grau mínimo de certeza” – caracterizado por 
conter expressões explicativas ou de planejamento de ideias, 
expressões que denotem opinião (acho que, penso que, na 
minha opinião), interrogação (frases interrogativas) e advérbios 
de modo, como no exemplo a seguir: “Se não quisesse trabalhar 
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ele poderia fazer assim...” (EF, nº17).
Certeza 4 (-) “incerteza” – caracterizado por não conter nenhum 
dos itens acima. Exemplo: “Se a senhora... se tivesse uma 
pessoa doente a senhora receitaria esse prato?” (DID, nº09). 
(DIAS, 2007, p. 98-99).

Os estudos de Coan (2003) e Dias (2007) diferem-se quanto ao ponto 
de partida de análise: a primeira parte da forma para a função e a segunda da 
função para a forma. Ambos os estudos evidenciaram que, na expressão dos 
fenômenos analisados, há efeito de gradação de modalidade. No entanto, 
a diferença das propostas não permite a comparação dos resultados, o que 
limita o poder explanatório da abordagem; esta é a limitação de se fazer 
escalas específicas para um fenômeno, e não para uma categoria gramatical. 
Como pretendemos lidar com três subfunções específicas do domínio da 
imperfectividade no tempo passado, precisamos elaborar uma escala que 
seja enxuta, mas que, ao mesmo tempo, contemple a gama de funções 
envolvidas e, quiçá, sirva como modelo para subsidiar outras análises, 
permitindo a comparação entre fenômenos (cf. TAVARES; FREITAG, 
2011). 

Na elaboração de uma proposta de análise de dados de fala, 
especialmente na análise de fenômenos que envolvem conhecimento 
compartilhado e noções contextuais e dêiticas, como é o caso de tempo, 
aspecto e modalidade, é preciso considerar de que ponto de vista se observam 
os dados: há o ponto de vista do falante/ouvinte, vinculados à situação de 
fala, e o ponto de vista do analista, que é posterior à situação de fala e que 
não dispõe de todos os elementos contextuais que permitem a identificação 
de uma função semântico-discursiva, especialmente funções relacionadas à 
modalidade, que envolvem conhecimento sobre a factualidade da situação 
sob o escopo da proposição. Para o analista, esta tarefa, grosso modo, pode 
ser comparada com o paradoxo da caixa com gato de Schrödinger: neste 
experimento,6 um gato e um frasco contendo veneno são postos em uma 
caixa lacrada protegida contra incoerência quântica induzida pelo ambiente. 

6 Trata-se de um experimento apenas mental proposto pelo físico Erwin Schrödinger (1953) para 
demonstrar que a interpretação da Física Quântica poderia estar incompleta. Não houve teste 
empírico. O paradoxo de Schrödinger tem sido aludido em diferentes campos do conhecimento 
para ilustrar a incerteza acerca de acontecimentos a partir de pontos de vistas diferentes. 
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Se um contador Geiger detectar radiação, o frasco é quebrado, liberando 
o veneno que mata o gato. Afora a questão física subjacente, a mecânica 
quântica (ou o olhar do analista) sugere que, depois de um tempo, o gato está 
simultaneamente vivo e morto. Mas, quando se olha para dentro da caixa 
(do ponto de vista do falante cuja fala é analisada), apenas se vê o gato ou 
vivo ou morto, não uma mistura de vivo e morto (como o analista pode ver). 
Como não temos acesso à mente do falante (GIVÓN, 2005), assumimos a 
postura de analistas, o que nos obriga a lidar com as ambiguidades de um 
gato de Schrödinger... 

Nesse viés, seguimos a proposta de gradação de modalidade de 
Givón (1995, 2001), já apresentada; para lidar com a noção de continuum. 
Escolhemos o irrealis como valor de aplicação, por recobrir de modo mais 
amplo as funções de condicionalidade, iminencialidade e habitualidade 
(quadro 1).

Quadro 1: Escala de gradação de modalidade 
Irrealis 1 – corresponde ao realis; apresenta situações fortemente assertadas – factuais. 
No nível do analista, a factualidade se verifica no contexto linguístico concomitante à 
função ou pressuposta. 
Irrealis 2 – corresponde ao grau mínimo de irrealis; está correlacionado a situações 
que provavelmente/eventualmente ocorreram. No nível do analista, a factualidade se 
verifica no contexto linguístico subsequente, inter/intratópico.
Irrealis 3 – corresponde a situações impossíveis de ocorrerem. No nível do analista, a 
não factualidade se verifica no contexto linguístico concomitante à função. 
Irrealis 4 – corresponde ao grau máximo de irrealis, pois a asserção é negada. No nível 
do analista, se verifica linguisticamente pelo marcador de negação.

Os graus de modalidade contemplam contextos que vão do [- 
irrealis], que corresponde ao grau máximo de assertividade, ao [+ irrealis], 
que corresponde ao grau máximo de não assertividade. Para verificar de 
que modo as funções de condicionalidade, iminencialidade e habitualidade 
se enquadram nessa gradação de modalidade, passamos para uma análise 
qualitativa de dados extraídos do corpus Falantes Cultos de Itabaiana/SE 
(ARAUJO; BARRETO; FREITAG, 2012), nas seções a seguir.
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2.1 O valor condicional

A condicionalidade é um valor modo-temporal caracterizado por 
apresentar uma situação como temporalmente dependente de outra 
(cf. FREITAG; ARAUJO, 2011). A construção condicional possui uma 
estrutura complexa formada por duas orações: uma condicionante 
(oração subordinada) e a outra condicionada (oração principal). A oração 
condicionante é chamada de prótase (entidade p) e a condicionada de apódose 
(entidade q); a relação que se instaura entre p e q é “do tipo condição para 
realização – consequência/resultado da resolução da condição enunciada” 
(NEVES, 1999, p. 497), havendo, assim, uma relação de subordinação e de 
dependência semântica dentro de uma construção condicional.

O valor condicional pode fazer referência a uma situação no presente, 
passado ou futuro. Interessamo-nos, neste estudo, pelo valor condicional 
no âmbito do passado. O valor de passado condicional é caracterizado 
por expressar uma situação como possível de ocorrer somente se uma 
determinada condição for firmada ou satisfeita no âmbito do passado. 
No português, a forma verbal de futuro do pretérito (FP) é considerada, 
canonicamente, a forma padrão para expressar este valor.

Correlacionando a função de passado condicional às categorias 
verbais do domínio funcional TAM – tempo, aspecto e modalidade –, a 
modalidade é o traço mais saliente. O valor de passado condicional não 
prospecta além da conjectura da situação, ou seja, a realização ou não 
de algo não lhe é pertinente, pois este inscreve um processo carregado 
de incerteza (CÔROA, 2005, p. 57). Sendo assim, o passado condicional 
está fortemente correlacionado à modalidade irrealis, conforme ocorre na 
situação ilustrada em (3).

(3) [...] todo mundo poderia melhorar mais... (hes) no que a gente 
já fez... e se eu voltasse no passado com certeza teria sido 
melhor do que eu fui... hoje (m 02)

Apesar de existir forte correlação entre o passado condicional e a 
modalidade irrealis, é possível identificar diferentes nuanças de assertividade 
que vão do [- irrealis] ao [+ irrealis] na expressão desta função. Essa 
possibilidade de leitura está decorre do conjunto de traços linguísticos 
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contextuais que interferem no grau de certeza da asserção: a presença de 
advérbios afirmativos e de intensidade e locuções adverbiais (cf. DIAS, 2007). 
Além desses traços, o traço semântico-pragmático do verbo também pode 
influenciar no grau de certeza expresso: verbos de cognição/percepção, etc. 
(cf. TAVARES; FREITAG, 2011). Na expressão de passado condicional, em 
contextos reais de uso, outras formas verbais são elencadas para codificar 
este valor, tais como o pretérito imperfeito do indicativo e perífrases verbais 
de passado, conforme já foi constatado em estudos no português (COSTA, 
1997, 2003; BARBOSA, 2005; DIAS, 2007; FREITAG; ARAUJO, 2011, 
entre outros). Nesta função, o tipo de forma verbal utilizada é bastante 
saliente na expressão do grau de modalidade, na medida em que o uso de 
uma forma verbal ou de outra pode indicar o comprometimento (nível de 
certeza) ou o distanciamento (nível de incerteza) do falante em relação ao 
conteúdo da proposição. Vejamos os contextos a seguir que ilustram essas 
diferentes nuanças de irrealidade.

(4) F: é porque é assim sempre (hes) no ensino médio e no ensino 
fundamental eu me destaquei na escola (est) aí tinha aquela 
questão que eu tinha que fazer um curso de status (est) tinha 
aquela pressão em cima de mim pra fazer um curso de status 
mas pela escola família não (est) (hes) mãe tio família e se o 
que eu fizesse estava bom olhe siga o seu caminho mas na 
escola eu tinha aquela pressão de fazer (hes) tinha pressão 
pra fazer medicina... tinha pra fazer Farmácia... e o curso que 
me aproximou mais que eu mais gostei assim desse de status 
mesmo foi farmácia porque tinha a questão da síntese de 
remédios tal (m 03)

Em (4), temos um contexto de passado condicional em que a 
construção se o que eu fizesse representa a condição para que a situação estava 
(pretérito imperfeito do indicativo – IMP) se realize. Do ponto de vista 
do analista, tal situação apresenta factualidade, uma vez que a situação de 
os familiares não interferir na escolha do informante é dada ao analista 
linguisticamente no contexto anterior ao dado; assim, temos, neste excerto, 
uma situação que expressa grau de irrealis 1. 
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(5) se eu não achasse mercado aqui  e... tivesse a oportunidade 
fora com certeza eu iria... num num num ficarei aqui atrelado 
a Sergipe (m 05) 

(6) E: se você não...  se você tivesse que optar por outro curso... qual curso você 
faria? 
F: eu acho que seria um curso que eu faria... a psicologia... ou 
psicologia ou então serviço social (f  15)

Em (5), a construção se eu não achasse mercado aqui e... tivesse a oportunidade 
fora é a condição para que a situação expressa pelo verbo ir aconteça. Já o 
exemplo apresentado em (6), a condição para que o evento expresso por faria 
aconteça está subentendida, pois o informante ao retratar em sua resposta 
a informação solicitada pelo entrevistador não retoma a condição se você 
tivesse que optar por outro curso presente na pergunta deste. Embora a condição 
não esteja explícita na resposta do informante temos uma ocorrência da 
função de passado condicional. No que se refere ao grau de modalidade, 
tanto em (5) quanto em (6) temos a expressão do grau de irrealis 2. Para 
o analista, as situações descritas não são factuais: no primeiro exemplo, 
o informante assevera que sabe o que fazer caso não tenha oportunidade 
no mercado de trabalho, mas não há evidências de que a situação tenha 
ocorrido; no segundo, o marcador de dúvida acho que sinaliza que a situação 
pode ocorrer; tais situações podem eventualmente ter acontecido, mas não 
há pistas linguísticas para o analista considerá-las factuais. 

(7) um um eu se eu fosse empregador eu teria o maior orgulho de 
chegar numa roda de amigos e dizer “olha meus funcionários 
têm nível superior” eu teria o maior orgulho de dizer isso (m 05)

(8) na época o vestibular português era eliminatório se eu não 
fizesse deze- dezesseis pontos... certo? o que acontecia você 
não fazia a primeira fase isso aconteceu comigo duas vezes 
(m 07)

As situações expressas em (7) e (8) são correlacionadas, 
respectivamente, aos graus de modalidade 3 e 4, estando, portanto, dentro 
da escala de modalidade mais próximas do irrealis. A expressão de irrealis 
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3 em (7) ocorre pelo fato de ser uma situação impossível de ocorrer visto 
que o informante é funcionário público e não é um empregador. Já em (8), 
temos a expressão do grau de irrealidade máximo, o irrealis 4, uma vez que 
o evento descrito pelo informante é uma assertiva negativa.

Como podemos observar, do ponto de vista do analista, a 
condicionalidade perpassa os quatro graus de modalidade propostos. 

2.2 O valor iminencial

O valor semântico-discursivo iminencial se refere à expressão de uma 
situação que está por se iniciar (GONÇALVES, 2002; BORGES NETO; 
GONÇALVES, 2003; FREITAG, 2011). Dentro de uma semântica da 
aspectualidade, o iminencial se refere a contextos em que há a expectativa 
de que uma situação ocorra, mas que não necessariamente se concretizou, 
ficando, assim, na fronteira limítrofe entre o domínio do aspecto e o da 
modalidade. Borba Costa (1990) exclui este valor do domínio do aspecto, 
por considerar que não há foco no arranjo temporal interno da situação. No 
entanto, fica difícil estabelecer o domínio; podemos fazer um paralelo com 
o “paradoxo do imperfectivo”, em que uma situação inacabada não permite 
que se determine seu término: no valor iminencial, a situação está prestes a 
se iniciar (em vias de inceptividade), mas não permite que se assegure se vai 
iniciar ou não. Vejamos o excerto (9).

(9) Foi a questão de como eu já havia falado que eu esperava 
transporte na rua e a questão de um bêbado... aí nesse dia (est) 
eu fiquei com medo porque ele chegou eu estava sozinha... 
então ele sem camisa... se aproximou... aí quando eu ia tentar 
correr ele pediu para que eu não corresse... aí então eu comecei 
a chorar... ele disse que não ia fazer nada comigo (f  17)

A construção em destaque, em (9), é um contexto de iminencialidade. 
Trata-se de um relato de uma situação passada, cujo contexto seguinte 
permite confirmar que a ação de ia tentar correr não ocorreu por conta da 
marca de negação (“ele pediu para que eu não corresse”). A iminencialidade 
de (9) apresenta factualidade, dado que a situação é anterior ao momento 
de fala – domínio do passado – e o contexto permite que se verifique se a 
situação de fato ocorreu ou não. Na escala de modalidade proposta, este 
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tipo de ocorrência situa-se em grau de irrealis 1. Do ponto de vista formal, 
o valor de iminencialidade é expresso pela perífrase constituída por irIMP 
+ infinitivo, como em ia tentar correr, que é intercambiável com as formas 
simples e composta de IMP, tentava correr/estava tentando correr, sem mudança 
no valor semântico-discursivo. No entanto, o intercâmbio com a forma 
verbal de futuro do pretérito altera o valor semântico-discursivo, saindo 
do domínio do iminencial para o condicional. A perífrase ia fazer, ainda 
em (9), não expressa valor iminencial, mas sim condicional, tanto que é 
intercambiável com a forma de futuro do pretérito sem prejuízo na função 
semântico-discursiva. 

(10) assim... quando eu ia ingressar... no início como já falei que 
eu tava nas duas universidades um ex-professor meu... (est) ele 
chegou pra mim e disse que eu não teria condições de ficar 
com as duas... então eu tava querendo ir além das minhas 
expectativas... então esse ex-professor... então eu acho assim... 
que pra mim fui desestimulada naquele momento... mas 
depois eu mostrei pra mim... eu tentei mostrar que pra mim 
mesma que eu poderia conseguir... é tanto que quando eu me 
formei na primeira em matemática eu fiz questão de levar o 
convite pra essa pessoa... (est) pra mostrar que uma eu já tinha 
vencido e que faltava pouco tempo para vencer a outra (est) 
e o povo também critica muito essa questão de quando eu 
fiz administração... administração em Macambira para quê? já 
chegou (est) uma certa pessoa... eu lembro que eu pedi... fui 
à igreja... agradecer... porque o padre fez uma missa em ação 
de graças por eu ter conseguido passar e quando eu ia saindo 
uma pessoa ao me cumprimentar simplesmente fez a seguinte 
pergunta “administração em Macambira pra quê? (f  17)

No excerto (10), há duas construções que expressam iminencialidade, 
ambas formadas por perífrases com o verbo irIMP + infinitivo/gerúndio. À 
primeira ocorrência, ia ingressar, pode-se atribuir certo grau de factualidade, 
na medida em que o excerto indica que houve a conclusão dos cursos, com 
a formatura (então, para ter se formado, foi preciso ingressar no curso). 
Do mesmo modo, em eu ia saindo, podemos predizer que a informante saiu, 
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mas no momento da enunciação, não há marcas da resolução do paradoxo. 
Nestes casos, temos grau de irrealis 2 na escala de modalidade. E, em ambos 
os casos, novamente, é possível apenas o intercâmbio com as formas 
simples e composta de IMP (ingressava/estava ingressando; saía/estava saindo). 

Atente-se para que o fato de que a perífrase ia + infinitivo não implica 
numa relação direta com a iminencialidade: existe uma interação aspectual 
entre o aspecto gramatical e o traço interno do verbo. Nos excertos 
analisados, os verbos cujas situações permitiam a leitura aspectual iminencial 
estão marcados com o traço de achievement (atélico, mas com culminância), 
na denominação de Vendler (1967). O valor aspectual iminencial focaliza 
a anterioridade eventiva, ou seja, refere-se a uma situação que ainda não se 
iniciou; e que isto pode ou não ocorrer. Este valor também está associado 
à factualidade (ou não) em um tempo real, no âmbito da modalidade, 
logo, temos a possibilidade de grau 3 e grau 4, ainda que não tenham sido 
identificadas no corpus sob análise.

Em resumo, o valor iminencial associa o aspecto inerente ao verbo 
(achievement, situação atélica e com culminância) à forma perifrástica ia + 
infinitivo, IMP e de futuro do pretérito e deve então ser visto não sob 
o prisma apenas do aspecto ou apenas da modalidade, mas sim em uma 
confluência limítrofe entre estes domínios, com suas gradações.

2.3 O valor habitual

A habitualidade, como é usualmente concebida, pressupõe uma 
iteração mais ou menos regular de uma situação, de tal modo que o hábito 
resultante é considerado como uma propriedade de caracterização de 
um dado referente (BERTINETTO; LENCI, 2010). Assim, o valor do 
aspecto habitual reside na indeterminação do número total de ocorrências 
de microssituações (BERTINETTO; LENCI, 2010; FREITAG, 
2007), tendo uma situação que é característica de um período de tempo 
prolongado (COMRIE, 1976). O aspecto habitual delineia situações que 
são características de um período de tempo extenso, tão extenso que a 
situação a que se refere é vista não como uma propriedade acidental do 
momento, mas como um traço característico de um período completo 
(COMRIE, 1976). As situações habituais são, particularmente, codificadas 
por predicados menos télicos, isto é, com elementos que fornecem uma 
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leitura em que o fim do evento não está visível.
Dentro da literatura, o aspecto habitual tende a ser relacionado à 

modalidade realis, mas há autores que sinalizam a possibilidade de correlação 
entre esta função à modalidade irrealis, especialmente em contextos com 
valor imperfectivo (GIVÓN, 1995; CRISTOFARO, 2004). Tal leitura 
deriva do fato de o valor habitual suscitar um efeito de indeterminação 
da factualidade em certos contextos, principalmente quando há 
modificadores adverbiais de frequência, como normalmente, habitualmente, 
etc., que sugerem a emergência de um descomprometimento do falante em 
relação ao que diz na proposição. Segundo Freitag (2011, p. 155), “a ligação 
entre aspecto e modalidade na expressão do passado imperfectivo é o valor 
habitual, assim o IMP [pretérito imperfeito do indicativo] sai do domínio da 
modalidade e chega ao domínio do aspecto, via habitual”. 

O traço de modalidade do valor habitual é, no 
entanto, ambíguo: apesar de a maioria dos contextos de habitual serem 
fortemente assertados como realis, o traço mais importante da expressão 
dessa modalidade – a sua associação a eventos específicos que ocorrem 
num tempo específico – está ausente nesta função, já que a habitualidade é 
um valor semântico-discursivo que recobre uma situação sistematicamente 
repetida em diferentes ocasiões: presente, passado, ou ambos (FREITAG, 
2007; BARBOSA, 2008), estando próximo do valor atemporal. A gradação 
de modalidade na habitualidade precisa ser depreendida da observação 
da presença de elementos linguísticos que marquem o aspecto habitual, 
como, por exemplo, advérbios e locuções adverbiais de frequência e o 
próprio traço inerente ao verbo. Assumimos, portanto, que o aspecto é 
composicional, isto é, as informações que trazem os outros constituintes de 
determinada sentença – sujeito, complemento e expressões adverbiais 
– também influenciam na leitura aspectual. 

  
(11) e... oitenta por cento do curso foi foi exatamente isso né? que 

sempre preparou... (hes) o alunos com com cálculos... com 
memorização de fórmulas foi um curso muito voltado pra 
memorização... de fórmulas memo- (hes) <<aprendimento>> 
conceitos matemáticos... foi um curso pouco voltado né? 
realmente para... formação do professor... era mais era cálculo... 
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e... matérias técnicas né? com que que a gente nunca iria usar 
em sala de aula (m 01) 

Em (11), há valor habitual em sempre preparou. Neste caso, a 
habitualidade está expressa pelo advérbio sempre, que indica que dado 
acontecimento tem lugar regularmente em uma linha de tempo, sem dizer 
respeito a nenhuma das realizações em particular.  Dentro da gradação de 
modalidade proposta, este tipo de ocorrência situa-se em grau de irrealis 1, 
pois há um valor de assertividade na construção em destaque, denotando 
um grau de comprometimento do falante com a situação enunciada.  

(12) saber escrever muito bem... no idioma inglês e no seu próprio 
idioma... inclusive pessoas de outros países a Google... 
costumava também contratar... para fazer as traduções... né? 
que a... que como o Google trabalha com o mundo inteiro 
precisa... ( m02) 

Correlacionando costumava (imperfectivo habitual), no exemplo 
(12), aos graus de factualidade/realidade, percebemos um efeito de suavização 
do valor de verdade da proposição, pois o traço semântico-pragmático do 
verbo faz emergir uma leitura quantificadora não universal, gerando efeitos 
de indeterminação do estatuto de factualidade da proposição, estando em um 
grau de irrealis 2, grau mínimo de irrealis. Tal leitura decorre da possibilidade 
de ter havido pelo menos um tempo em que o Google não tenha contratado 
pessoas para trabalhar. Em relação aos modificadores adverbiais com valor 
habitual, um modificador do tipo de normalmente, geralmente etc., como em 
(13), torna a proposição indeterminada em relação ao seu estatuto factual. 
Assim, é possível propor que tais modificadores adverbiais modalizam a 
ação (cf. TESCARI NETO, 2008); ao valer-se destes recursos, o falante se 
descompromete com o estatuto factual do estado de coisas. O excerto (13) 
ilustra essa situação, também grau de irrealis 2.

(13) tem que adequar a disponibilidade do entrevistado...  e às vezes 
eles têm bastante receio também né? de se expor... de mostrar 
tipo de dar a cara a tapa digamos assim... então geralmente a 
resistência maior é dessas autoridades mas também eu é é... 
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muito difícil eu não conseguir geralmente eu conseguia 
bastante... e têm muitos também que são bastante atenciosos 
muitos políticos que são atenciosos (hes) policiais e delegados 
também que dã- que dão a entrevista numa boa assim 
geralmente... eu consigo é muito difícil eu não conseguir uma 
entrevista (f  11)

Em (14), temos valor habitual, uma vez que a situação ela sempre 
acreditava se repete várias vezes em um intervalo de tempo indeterminado. 
Diferentemente de (11), acreditava está no domínio da imperfectividade, e, por 
si só, denota uma situação passada habitual; o marcador adverbial sempre, que 
sinaliza uma ação codificada em tempo presente, passado ou futuro, neste 
caso, apenas reforça a repetição da ação no tempo e independente do que 
ocorra, o resultado poderá ser o mesmo. Esse contexto pode ter uma 
leitura irrealis 2 se considerarmos que houve a possibilidade de a filha acatar 
ou não o conselho de sua mãe em ser uma bióloga; assim, a possibilidade de 
que o fato venha a acontecer é possível, incerto ou provável. 

(13) minha mãe ficou mui- me apoiou bastante “não faça eu acho 
que você vai gostar” mas ela sempre acreditava que eu ia ser 
bióloga... não professora bióloga ela sempre... acreditava que 
eu ia... me dedicar... à área mais de pesquisa laboratório análises 
clínicas porque o biólogo também... pode exercer esse cargo (f  19)  

Podemos, evidentemente, ter um hábito negado, como irrealis 4; no 
entanto, não podemos ter a instância da caixa com gato de Schrödinger, em 
que pode ou não pode haver o hábito. 

3 Modalidade e as funções do domínio do passado imperfectivo

Os graus de modalidade contemplam contextos que vão do [- 
irrealis] – que corresponde ao grau máximo de assertividade, recobrindo, 
principalmente, contextos de habitualidade – ao [+ irrealis] – que 
corresponde ao grau máximo de não assertividade, estando mais para o 
âmbito da condicionalidade e da iminencialidade. Como observamos, 
basicamente, as mesmas formas verbais podem atuar na expressão de todas 
as funções. Considerando a gradação de modalidade, as subfunções do 
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passado imperfectivo apresentam o continuum delineado no quadro 2, que 
poderia sugerir uma trajetória da expansão/sobreposição de funções. 

Quadro 2: Continuum das subfunções do passado imperfectivo quanto 
à modalidade 

[ - irrealis]                                                                                                         [+ irrealis]

Habitualidade >> Iminencialidade >> Condicionalidade

As trajetórias de mudança pressupõem estágios de menor estabilidade 
do sistema, na medida em que ocorre a sobreposição de funções para 
uma mesma forma verbal e/ou a sobreposição de formas verbais para o 
desempenho de uma mesma função. No domínio do passado imperfectivo, 
observamos uma generalização de usos das formas verbais, assim como 
a sobreposição de formas verbais para uma mesma função. Tal contexto 
sugere um estágio de menor estabilidade, requerendo, assim, maior controle 
analítico para captar as nuanças que podem levar à regularização dos usos, 
tal como propomos para o controle da modalidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise de fenômenos semântico-discursivos em seu continuum – 
constituindo um conjunto irregular, relativo e impreciso, dinamicamente 
organizado, cujos traços constitutivos não são partilhados igualmente por 
todos os elementos – requer que se tomem cuidados metodológicos que 
passam pela tomada de decisões que influem na perspectiva de análise: 
forma ou função? assumir a perspectiva do analista ou a do falante? 
Defendemos que a investigação da variação em categorias verbais requer 
tomadas de decisão metodológicas por parte do analista, dado que uma 
mesma caracterização semântico-discursiva pode ser expressa por diferentes 
formas, assim como uma mesma forma pode ser associada a diferentes 
caracterizações semântico-discursivas. A caracterização por meio de traços 
de modalidade proposta para as subfunções do passado imperfectivo, 
considerando as diferentes formas de expressão (pretérito perfeito, 
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imperfeito, mais-que-perfeito e futuro do pretérito, simples, compostos e 
perifrásticos) e as diferentes nuanças de significado em função da saliência 
de dado valor em função do contexto, pode auxiliar na explicação de 
algumas questões inerentes ao processo de variação e mudança linguística, 
como a definição de uma trajetória de mudança. 

O cotejamento dos resultados a partir de uma mesma escala de 
gradação pode vir a corroborar as trajetórias de gramaticalização de funções 
semântico-discursivas das formas verbais do português, já descritas, 
contribuindo para o refinamento do modelo teórico, além de referendar 
uma análise descritiva das categorias verbais em termos de traços semântico-
discursivos que pode trazer auxílio aos processos de etiquetagem de corpus. 
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RESUMO

Nesta pesquisa investigamos como a anáfora “ele (a) mesmo (a)” é processada 
por indivíduos, falantes do português brasileiro, dentro do escopo da sentença. 
Com base no estudo realizado por Oliveira, Leitão e Henrique (2012) em que 
foi investigada a atuação do princípio A da Teoria da Ligação, com o intuito de 
explicar a resolução correferencial da anáfora “a si mesmo (a)”, fizemos uso da 
mesma técnica experimental, adaptando o experimento da anáfora “a si mesmo 
(a)” para o termo anafórico “ele (a) mesmo (a)”. Utilizamos a técnica de leitura 
automonitorada, examinando o tempo de leitura da anáfora ele (a) mesmo (a) em 
frases que possuem tanto um antecedente disponível estruturalmente, quanto 
um indisponível, segundo a Teoria da Ligação (Chomsky, 1981). Os resultados 
obtidos neste trabalho vão na direção dos resultados encontrados por Oliveira, 
Leitão e Henrique (2012) com o a si mesmo (a). Podemos destacar que em ambos 
os trabalhos apenas os antecedentes disponíveis estruturalmente, segundo 
o Princípio A da Teoria da Ligação, são considerados como antecedentes 
legítimos da anáfora, como destaca Nicol & Swinney (1989). A única diferença 
encontrada diz respeito a medidas off-line que podem sugerir alguma influência 
do traço pronominal contido na expressão anafórica “ele (a) mesmo (a)”.
Palavras-Chave: Teoria da Ligação; Processamento correferencial; Anáfora; 
Princípio A.
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ABSTRACT

This research investigated how anaphora “himself/herself ” is processed by 
individuals, Brazilian Portuguese speaking, within the scope of  the sentence. 
Based on the study by Oliveira, Leitão and Henrique (2012) in which we 
investigated the role of  the principle A of  The Binding Theory, in order to 
explain the resolution of  coreferential anaphora “himself/herself ”, we use 
same experimental technique, adapting the experiment. We use the technique of  
self-paced reading examining time reading it anaphora himself/herself  (ele(a) 
mesmo(a))  in sentences that have both a structurally accessible antecedent, as 
one inaccessible, according to Binding Theory (Chomsky, 1981). The results 
of  this study point in the direction of  the results found by Oliveira, Leitão 
and Henrique (2012). We note that in both studies only structurally accessible 
antecedents, according to the Principle A of  Binding Theory, are considered 
legitimate antecedents of  anaphora, as highlighted by Nicol & Swinney 
(1989). The only difference found with respect to off-line measurements that 
may suggest some influence of  trait pronominal contained in the anaphoric 
expression “himself/herself ”.
Keywords: Binding Theory; Coreferential Processing; anaphora; Principle A.

INTRODUÇÃO

É notável que fatores sintáticos sejam definidores das restrições 
correferenciais que permitem a identificação de antecedentes gramaticais 
para alguns tipos de retomadas anafóricas, como os reflexivos, pronomes e 
expressões referenciais em uma língua natural, assim como postula a Teoria 
da Ligação (Binding Theory, Chomsky, 1981). Uma das questões interessantes 
que se apresentam em relação a essas restrições no escopo da sentença diz 
respeito se e como a resolução correferencial sofre influência da gramática 
por meio da Teoria da Ligação e seus princípios.

A teoria da ligação apresenta três princípios, o princípio A que se refere 
às restrições de referência das anáforas, tais como reflexivos e recíprocos, 
o princípio B que está relacionado às questões referenciais dos pronomes 
e o princípio C que se remete às expressões referenciais. Considerando a 
resolução correferencial de um termo anafórico, o princípio A, por exemplo, 
prediz que esse termo deve ser vinculado a seu antecedente legítimo, isto é, 
ao antecedente que se encontra em seu domínio de vinculação.

Este trabalho tem como objetivo principal investigar a influência da 
Teoria da Ligação (Chomsky, 1981), com base no Princípio A, nas relações 
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correferenciais de processamento anafórico que se estabelece por meio de 
falantes nativos do português brasileiro. Nosso foco é atestar se a anáfora 
“ele (a) mesmo (a)” é vinculada somente ao antecedente que está em seu 
domínio de vinculação, ou se este termo anafórico pode sofrer influência 
dos antecedentes fora desse domínio. Há estudos que têm investigado 

a resolução correferencial da anáfora no inglês. Alguns desses estudos 
encontraram apenas a influência dos antecedentes disponíveis (Nicol & 
Swinney, 1989); (Clifton, Kennison e Albrecht, 1997), já outros apresentam 
resultados em que os antecedentes indisponíveis influenciam a resolução 
da anáfora (Badecker & Straub, 2002; Sturt, 2003; e Kennison, 2003). 
Para observar se há atuação da Teoria da Ligação e se ocorre a influência 
de antecedentes indisponíveis, o estudo experimental apresentado neste 
trabalho investigou o tempo de leitura da anáfora “ele (a) mesmo (a)” através 
de sentenças que apresentam um antecedente disponível e um antecedente 
indisponível estruturalmente, em termos do Princípio A.

2. Fundamentação teórica

O princípio A da Teoria da Ligação prediz que um termo anafórico 
deve ser vinculado a um antecedente em seu domínio1, isto é, tanto a anáfora 
quanto o seu antecedente devem apresentar o mesmo índice. Já o princípio 
B destaca que o pronome deve ser vinculado a um antecedente que não 
esteja em seu domínio local ou não o c-comande2.  Por fim, o princípio C 
salienta que uma expressão referencial não necessita de antecedentes, sendo 
livre na sentença.

Estudos como o de Nicol & Swinney (1989), por exemplo, prenunciam 
que apenas os antecedentes disponíveis estruturalmente influenciam a 
resolução da correferência em termos de processamento. Segundo seus 
estudos, os antecedentes inacessíveis ou indisponíveis são excluídos de 
forma imediata, ou seja, esses antecedentes não podem ser considerados 
na resolução correferencial. Essa postulação equivale à Hipótese do Filtro 
Inicial que elimina os antecedentes indisponíveis na resolução correferencial. 
Observemos o exemplo abaixo para melhor entendimento.

(1) John thinks that Peterᵢ hates himselfᵢ. 
1  Oração mínima que apresenta a anáfora e seu termo referencial.
2  C-comando = α c-comanda β se e somente se β é o irmão de α ou filho (ou neto, ou bisneto...) do 

irmão de α. (Mioto, 2010).
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Se levarmos em consideração à Hipótese do Filtro Inicial, o DP Peter, 
em (1), é considerado imediatamente como antecedente legítimo do reflexivo 
no inglês, himself. Peter é o antecedente acessível ao reflexivo, segundo a 
Teoria da Ligação, em face do princípio A, enquanto o DP “John”, que 
não é um antecedente acessível em termos das relações hierárquicas entre 
os constituintes, é excluído nos primeiros estágios de processamento e não 
pode subsequentemente ser considerado como antecedente legítimo.

Por meio de um experimento de priming cross modal3, Nicol & Swinney 
(1989) verificaram o processamento da correferência. Em suma, a realização 
do experimento se dava enquanto os informantes ouviam sentenças. Os 
mesmos tinham que fazer uma tarefa de decisão lexical para uma palavra 
sonda apresentada visualmente que surgia logo após pronomes e anáforas. 

Eles verificaram que a anáfora himself, segundo o princípio A da 
Teoria da Ligação, vinculou-se ao sintagma nominal mais próximo, 
desconsiderando assim o mais distante. Após, substituíram himself pelo 
pronome him. Este se referia aos antecedentes que não se vincularam ao 
termo anafórico. Vale destacar que no exemplo do himself  ocorreu um efeito 
de priming significativo para com o antecedente mais próximo, sendo não 
significativo para o mais distante. Já no exemplo do pronome him os tempos 
de decisão lexical evidenciam um efeito de priming significativo apenas para 
os sintagmas nominais mais distantes. 

Estudos que também vão a favor à Teoria do Filtro de Ligação são os 
de Clifton, Kennison e Albrecht (1997), que por meio de um experimento 
de leitura automonitorada, encontraram apenas a influência do antecedente 
disponível na resolução da correferência. 

Os estudos citados até aqui apresentam resultados que foram a 
favor do modelo do Filtro de Ligação Inicial. Agora, podemos destacar 
os estudos de Badecker & Straub (2002), por exemplo, que vão contra, 
em partes, ao modelo citado. Nesse estudo foi apresentado um conjunto 
inicial de antecedentes que apresenta entidades discursivas estruturalmente 
disponíveis, assim como indisponíveis. Por meio de um experimento de 
leitura automonitorada manipularam o gênero dos antecedentes, sejam 
disponíveis ou indisponíveis, com o intuito de verificar a atuação do Filtro 

3  Quando os estímulos apresentados no priming e no alvo são de modali-
dades diferentes (visual e auditivo, por exemplo).
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de Ligação Inicial.
Os exemplos da pesquisa de Badecker & Straub (2002) apresentam 

resultados favoráveis à influência dos antecedentes indisponíveis ao termo 
anafórico quando eles concordam com o gênero do reflexivo. Isto implica 
um retardo dos tempos de leitura, já que uma ambiguidade é gerada pelo 
gênero dos antecedentes disponível e indisponível ser idêntico ao da anáfora 
reflexiva.

Já Sturt (2003), por meio da técnica experimental de eye tracking4, 
também investigou a ligação dos antecedentes disponíveis e indisponíveis 
ao termo anafórico, como podemos ver nos exemplos abaixo:

a) Accessible-match/inaccessible-match
Jonathan was pretty worried at the City Hospital. He remembered 

that the surgeon had pricked himself  with a used syringe needle. There 
should be an investigation soon5. 

b) Accessible-match/inaccessible-mismatch
Jennifer was pretty worried at the City Hospital. She remembered 

that the surgeon had pricked himself  with a used syringe needle. There 
should be an investigation soon6. 

c) Accessible-mismatch/inaccessible-match
Jonathan was pretty worried at the City Hospital. He remembered 

that the surgeon had pricked herself  with a used syringe needle. There 
should be an investigation soon7. 

d) Accessible-mismatch/inaccessible-mismatch
Jennifer was pretty worried at the City Hospital. She remembered that 

the surgeon had pricked herself  with a used syringe needle. There should 
be na investigation soon8.

A partir de seus exemplos, podemos notar que embora o primeiro 
4 Rastreamento ocular.
5 Jonathan estava muito preocupado no Hospital da Cidade. Ele lembrou que o cirurgião tinha 

picado ele mesmo com uma agulha de seringa usada. Deveria haver uma investigação em breve.
6 Jennifer estava muito preocupada no Hospital da Cidade. Ela lembrou que o cirurgião tinha picado 

ele mesmo com uma agulha de seringa usada. Deveria haver uma investigação em breve.
7 Jonathan estava muito preocupado no Hospital da Cidade. Ele lembrou que o cirurgião tinha 

picado ela mesma com uma agulha de seringa usada. Deveria haver uma investigação em breve.
8 Jennifer estava muito preocupada no Hospital da Cidade. Ela lembrou que o cirurgião tinha picado 

ela mesma com uma agulha de seringa usada. Deveria haver uma investigação em breve.
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nome esteja em foco no discurso, ele não é um antecedente disponível para 
o reflexivo em termos da Teoria da Ligação, porém o segundo nome é um 
antecedente possível, como salienta Sturt (2003). Oliveira, Leitão e Henrique 
(2012, p. 120) destacam que os resultados desse experimento foram obtidos 
através das primeiras medidas referentes à leitura do reflexivo9com base 
no rastreamento ocular, mostrando que as restrições foram aplicadas 
inicialmente. Os resultados do experimento mostram que o tempo de 
leitura na primeira fixação e na primeira passada foi mais rápido quando 
havia combinação entre o gênero da anáfora e o gênero do antecedente 
disponível. Isso nos mostra que as restrições de ligação foram aplicadas no 
momento da leitura do reflexivo. Em um segundo momento, Sturt encontra 
efeito do antecedente indisponível, mostrando que os tempos de leitura em 
uma segunda passada na região pré-final da sentença foram mais longos 
quando o gênero dos antecedentes indisponíveis não combinava com o 
gênero da retomada. O primeiro corresponde à ligação das anáforas ao seu 
antecedente disponível, e no segundo estágio ocorreria a influência que os 
antecedentes indisponíveis exercem na resolução da correferência anafórica, 
sendo controlado, assim, por aspectos semântico-discursivos, enquanto os 
disponíveis por aspectos sintáticos.

Outro estudo que corrobora a influência tardia dos antecedentes 
indisponíveis na resolução correferencial é o de Kennison (2003), que através 
da leitura automonitorada mostrou que o sintagma nominal do sujeito 
indisponível estruturalmente influencia o processamento de pronomes 
plenos quando não há um antecedente disponível estruturalmente. 
Kennison também identificou dois estágios de processamento, assim 
como Sturt (2003). Entretanto, para Kennison no primeiro estágio 
ocorreria o levantamento de todos os candidatos a antecedentes, inclusive 
os indisponíveis estariam incluídos nesse momento, logo em seguida as 
restrições de ligação atuariam e se houver um candidato disponível a ligação 
é feita e os candidatos indisponíveis não são levados em consideração. Se não 
houver um candidato disponível a antecedente, os traços morfossintáticos 
de gênero e número podem ter um papel atuante,  quando esses traços 
combinam com os traços da retomada, por exemplo, há uma lentidão 
em termos de processamento, inclusive com a possibilidade de, também 
9 Tempos de leitura na primeira fixação e na primeira passada.
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tardiamente, haver a violação do princípio B.
Leitão, Peixoto e Santos (2008) analisaram o processamento da 

correferência com falantes do português brasileiro. Eles produziram 
dois experimentos de leitura automonitorada, inspirados em Kennison 
(2003), tendo em posição de objeto na sentença o pronome “ele”. Foram 
controlados os traços de gênero, assim como o de número e animacidade 
dos antecedentes. No primeiro experimento, observaram o bloqueio 
gerado pelo princípio B na vinculação entre o pronome na posição de 
objeto e o sujeito antecedente a partir dos tempos de leitura do pronome, 
os quais foram estatisticamente iguais. Com base nos tempos de leitura 
do segmento seguinte ao pronome, assim como Kennison, houve um 
efeito do antecedente indisponível, pois quando o antecedente combinava 
em gênero, número e animacidade, os tempos de leitura foram maiores 
significativamente do que quando os traços não combinavam.

Já no segundo experimento, que é uma continuidade do primeiro, 
o que difere é a ocorrência de um preângulo em que há um antecedente 
disponível que combina os traços com a retomada pronominal. Sobre esse 
estudo, Oliveira, Leitão e Henrique (2012) destacam que “Com a vinculação 
do pronome ao antecedente disponível, a busca por um antecedente 
terminou rapidamente, sem a interferência dos traços de gênero, número 
e animacidade dos antecedentes indisponíveis, a tempo de influenciar na 
resolução da correferência”, seguindo o que foi encontrado por Kennison 
(2003). Além disso, Leitão, Peixoto e Santos (2008) comparam os tempos 
de leitura do pronome nas frases isoladas sem antecedente disponível com 
os tempos de leitura do pronome nas frases com o preâmbulo contendo 
um antecedente disponível, encontram tempos significativamente maior 
para a leitura dos pronomes nas frases com antecedente disponível, essa 
lentidão é interpretada pelos autores como indício de que no caso das frases 
isoladas sem antecedente não houve ligação e nas frases com antecedente 
houve ligação com consequente custo maior para essa operação, já que a 
ligação ocorria entre elementos em sentenças justapostas.

Com o objetivo de observar o processamento dos pronomes 
reflexivos no escopo intra-sentencial no português brasileiro, Oliveira, 
Leitão e Henrique (2012), realizaram um experimento que investigou 
o processamento da anáfora “a si mesmo (a)” no escopo da sentença, 
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e também a influência que o Princípio A, da Binding Theory, exerce na 
resolução da correferência. Fizeram uso da técnica experimental de leitura 
automonitorada, tendo como variáveis independentes10 o gênero dos 
antecedentes disponíveis, o gênero dos antecedentes indisponíveis e o 
gênero da retomada. Já as variáveis dependentes11 foram às medidas on-
line dos tempos de leitura do segmento crítico, neste caso a anáfora, e do 
segmento seguinte, a preposição. Outra variável dependente é a medida off-
line dos índices de acertos e tempos de respostas. 

A hipótese deste trabalho explicita que os reflexivos devem ser lidos 
mais rápidos na condição em que o antecedente se encontra no mesmo 
domínio local e em posição legítima de c-comando. Esperamos uma leitura 
mais rápida na condição em que o gênero da retomada concorda com o do 
antecedente disponível.

Oliveira, Leitão e Henrique (2012) puderam verificar que os resultados 
foram favoráveis à Hipótese do Filtro de Ligação Inicial, isto é, na resolução 
da correferência a anáfora se vincula ao antecedente mais próximo, 
desprezando de imediato o antecedente mais distante. De acordo com os 
dados estatísticos, nas condições em que o gênero da retomada divergia 
do gênero do antecedente mais próximo a essa retomada (anáfora),os 
tempos de leitura do segmento crítico, a anáfora “a si mesmo (a)”, foram 
significativamente maiores do que em comparação às demais condições, o 
que foi atestado pelo efeito de interação encontrado via ANOVA entre a 
variável gênero do antecedente e gênero da retomada (F(5,102) = 2,89, p < 
0,03), além dos respectivos testes-t pareados.  

Oliveira, Leitão e Henrique (2012) também encontraram diferença 
significativa nos tempos de leitura do segmento seguinte ao crítico, neste 
caso a preposição. Os tempos seguiram o mesmo comportamento dos 
tempos do segmento crítico, nas condições em que o gênero da retomada é 
o mesmo do antecedente disponível foram mais rápidos os tempos do que 
nas condições em que o gênero da retomada é o mesmo do antecedente 
indisponível. Esses resultados apontam para um efeito spill-over12. 

Após a análise dos tempos de leitura do segmento crítico e do 
10 O que se controla.
11 O que se quer medir.
12 Oliveira, Leitão e Henrique (2012): spill over - ocorre quando um efeito esperado para um segmento 

(x) pode se expressar no segmento (y) seguinte.
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segmento seguinte, explicitados anteriormente, Oliveira, Leitão e Henrique 
(2012) verificaram através de medidas off-line os índices de respostas 
(SIM/NÃO) às perguntas das condições. Os resultados das respostas 
corroboraram os resultados anteriores, ressaltando a influência do Princípio 
A da Teoria da Ligação na resolução correferencial, isto é, os resultados 
off-line também mostram que os antecedentes indisponíveis foram excluídos 
no processamento da anáfora e a interpretação no final das frases seguiu as 
restrições impostas pelo Princípio A. 

Diante dos resultados obtidos, Oliveira, Leitão e Henrique (2012) 
concluíram que apenas os antecedentes disponíveis influenciaram a resolução 
da correferência, atestando assim a hipótese da pesquisa e conforme o 
postulado de Nicol & Swinney (1989). Logo, os antecedentes indisponíveis 
são excluídos imediatamente nos primeiros estágios de processamento.

A partir desse último estudo apresentado, adaptamos o experimento 
de Oliveira, Leitão e Henrique (2012) com o intuito de medir a resolução 
da correferência da anáfora “ele (a) mesmo (a)”, para verificar se o traço 
[+pronominal] do “ele”, pertencente ao termo anafórico, influencia nessa 
resolução, vinculando-se aos antecedentes disponíveis aos pronomes, como 
prevê o Princípio B da Teoria de Ligação, ou vincula-se aos antecedentes 
disponíveis estruturalmente às anáforas, conforme o Princípio A da mesma 
teoria, assim como ocorreu para a retomada “a si mesmo(a)”.

3. O experimento

O nosso experimento tem por objetivo investigar o processamento 
da anáfora ele (a) mesmo (a) dentro do escopo sentencial, como também 
verificar a atuação do Princípio A da Teoria da Ligação, que prediz que 
uma anáfora deve ter um antecedente que a c-comande e que esteja dentro 
de um domínio de vinculação, que corresponde a uma oração mínima em 
que se encontram o termo anafórico e seu sujeito. Também verificaremos 
se há atuação do Princípio B, uma vez que ele (a) mesmo (a) possui traço [+ 
pronominal] por conta da presença do pronome pleno ele (a). Esse princípio 
salienta que havendo um antecedente para um pronome, aquele não pode 
c-comandar este dentro de um domínio de vinculação, mas, fora dele.

Diante dos exemplos abaixo, podemos observar que no exemplo 
(a), o sintagma nominal Denis é o antecedente disponível a anáfora “ele 
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mesmo”, já o sujeito da oração principal, Marta, corresponde ao antecedente 
indisponível à anáfora. É notório em (a) que o gênero do termo anafórico 
corresponde ao do antecedente disponível, já em (b) o gênero da anáfora 
não combina com o disponível e sim com o antecedente indisponível.

(a) Marta observou que Denis cortou ele mesmo com a faca de 
cozinha.

(b) Marta observou que Denis cortou ela mesma com a faca de 
cozinha.

Já o exemplo (c), abaixo, nos apresenta uma situação um pouco 
diferente em comparação a (a) e (b), pois aqui tanto o DP Denis quanto 
o DP Carlos são possíveis antecedentes para o termo anafórico “ele 
mesmo”, pois ambos concordam em gênero com a anáfora.

(c) Denis observou que Carlos cortou ele mesmo com a faca de 
cozinha.

A partir da técnica experimental de leitura auto-monitorada podemos 
verificar se os antecedentes indisponíveis também influenciam a resolução 
da correferência (Sturt, 2003; Kennison, 2003), ou se, pelo fato do segmento 
“ele mesmo” conter um traço [+ pronominal], haveria uma espécie de 
reanálise no curso temporal do processamento por conta do pronome “ele” 
ser regido princípio B, e não pelo princípio A, como ocorre com as anáforas.

 Temos como variáveis independentes o gênero dos antecedentes 
indisponíveis, o gênero dos antecedentes disponíveis e o gênero da 
retomada. Já as variáveis dependentes foram às medidas on-line dos tempos 
de leitura do segmento crítico, que corresponde ao termo anafórico, e do 
segmento seguinte, que corresponde à preposição, com o intuito de verificar 
um possível efeito spill over. Além das medidas on-line, temos como variável 
dependente os índices de respostas SIM e NÃO após a pergunta de final de 
frase. Diante dessas variáveis dependentes e independentes, possuímos seis 
condições experimentais destacadas abaixo:

(1) Antecedente indisponível feminino, disponível masculino e retomada 
masculino  
FMRM Maria disse que João machucou ele mesmo no parque de diversão. 
João se machucou?
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(2) Antecedente indisponível masculino, disponível feminino e retomada 
masculino
MFRM João disse que Maria machucou ele mesmo no parque de diversão. 
João se machucou?

(3) Antecedente indisponível feminino, disponível masculino e retomada 
feminino
FMRF Maria disse que João machucou ela mesma no parque de diversão. 
Maria se machucou?

(4) Antecedente indisponível masculino, disponível feminino e retomada 
feminino
MFRF João disse que Maria machucou ela mesma no parque de diversão. 
Maria se machucou?

(5) Antecedente indisponível masculino, disponível masculino e retomada 
masculino
MMRM João disse que Jose machucou ele mesmo no parque de diversão. 
Jose se machucou?

(6) Antecedente indisponível feminino, disponível feminino e retomada 
feminino
FFRF Maria disse que Lilian machucou ela mesma no parque de diversão. 
Lilian se machucou?

Nessas condições, manipulamos o gênero dos antecedentes 
disponíveis, dos antecedentes indisponíveis e o gênero da retomada com 
o intuito de verificar a relação de localidade da anáfora ele (a) mesmo (a). 
Observando a pergunta após a sentença lida, foi enfocado o antecedente 
que apresentava o gênero semelhante ao da retomada, como podemos ver 
nas sentenças (1), (2), (3) e (4). Já nas sentenças (5) e (6), em que tanto o 
gênero do antecedente indisponível quanto o do disponível concordavam 
em gênero com o da retomada, a pergunta feita focalizava o antecedente 
disponível à anáfora.
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3.1 Método

3.1.1 Participantes

Os informantes que participaram do experimento constituem um 
grupo de vinte e quatro alunos de graduação da Universidade Federal da 
Paraíba. Todos são falantes nativos do português brasileiro, apresentando 
uma média de idade que varia de dezessete anos a trinta e quatro anos.

3.1.2 Material

O material consiste em setenta e duas frases, sendo vinte e quatro 
conjuntos de frases experimentais com seis condições e quarenta e oito 
frases distratoras. Vale salientar que essas frases são seguidas de uma 
pergunta de compreensão que solicita do informante a resposta “sim” ou 
“não”. Os conjuntos de frases experimentais foram desenvolvidos em um 
design experimental em quadrado latino, com o intuito de que todos os 
participantes pudessem ter acesso a todas as condições experimentais. Vale 
destacar que as frases experimentais são formadas por uma sentença que 
se divide em nove segmentos, sendo o segmento seis o crítico, isto é, o 
segmento que corresponde à anáfora ele (a) mesmo (a). Já o segmento sete, 
em que esperamos encontrar um possível efeito spill over, corresponde à 
preposição. 

3.1.3 Procedimento

O experimento foi elaborado por meio do programa Psyscope. A 
técnica utilizada foi a de Leitura Auto-Monitorada, em que os informantes 
controlam seu ritmo de leitura frente à tela do computador. As salas em 
que se desenvolveu o experimento foi a do Laboratório de Psicolinguística 
(LAPROL – UFPB), a do Laboratório de Aquisição da Fala e da Escrita 
(LAFE – UFPB) e em uma das salas do Departamento de Letras Clássicas 
e Vernáculas (DLCV – UFPB), todas com certo isolamento acústico que 
permite ao participante total concentração.

A tarefa resume-se na leitura natural de frases divididas em nove 
segmentos, seguidas de uma pergunta de compreensão, com resposta “sim” 
ou “não”, como podemos observar no exemplo abaixo:
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(1) Maria / disse / que / João / machucou / ele mesmo / no / parque 
/ de diversão. / João se machucou?

Antes da aplicação oficial do experimento, todos os informantes 
foram orientados individualmente pelo experimentador. Eles liam as 
instruções que apareciam na tela do computador e antes de iniciar a sessão 
experimental, realizavam um teste prático com o intuito de garantir a 
compreensão correta da tarefa.

Para iniciar o experimento, o informante apertava a tecla “L” do teclado 
a sua frente, dando início a leitura do primeiro segmento, que segundo (1) 
seria o DP “Maria”. Para dar continuidade a leitura dos demais segmentos 
bastava apenas pressionar a tecla “L” novamente até o último segmento, que 
em (1) corresponde a “de diversão.”. Após a leitura da sentença fragmentada, 
o participante era exposto à pergunta de compreensão, que em (1) é “João 
se machucou?”, sendo induzido a responde-la – “sim” ou “não”, no teclado 
do computador. Vale dizer que as perguntas de compreensão se referiam ao 
antecedente que tinha seu gênero concordado com o gênero da retomada. 

Tanto os tempos de leitura dos nove segmentos foram gravados, 
quanto o número de respostas “sim”, “não” dadas pelos informantes. A 
partir desses dados foram feitas as estatísticas, objetivando a discussão e 
análise a seguir.

2.2 Resultados e Discussão

Por meio do teste estatístico da Análise da Variância (ANOVA), 
podemos observar que, em relação aos tempos de leitura do segmento 
crítico em que se encontra a retomada anafórica, não houve um efeito 

principal da variável gênero do antecedente disponível F(5, 114) = 1,86 
p = 0,89, gênero do indisponível F(5, 114) = 1,81 p = 0,74 e gênero da 
retomada F(5, 114) = 0,22 p = 0,77. Esses resultados são semelhantes 
aos obtidos pelo experimento de Oliveira, Leitão e Henrique (2012) com a 
anáfora “a si mesmo (a)”. Também não houve efeito de interação da variável 
de gênero do antecedente disponível e gênero do antecedente indisponível 
F(5, 114) = 2,16 p = 0,79, e gênero do antecedente indisponível e gênero 
da retomada F(5, 114) = 2,28 p = 0,77. O único efeito de interação que 
podemos verificar é o da variável gênero do antecedente disponível e 
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gênero da retomada F(5, 114) = 1,28 p = 0,03. Este último dado também 
foi semelhante aos resultados do experimento de Oliveira et al. (2012).

As diferenças entre as médias explicitadas no gráfico 1 são significativas 
como atestam os testes-t apresentados a seguir. Entre as médias de tempo 
das condições FMRM e MFRM obtivemos de forma significativa o seguinte 
resultado: t (24) = 2,27 p < 0,03. Entre as médias dos tempos de leitura 
nas condições MFRF e FMRF os resultados também foram significativos 
t (24) = 2,03 p < 0,05. Já na relação entre as condições FMRM e MMRM 
t (24) = 1,13 p = 0,26 e MFRF e FFRF t (24) = 1,34 p = 0,19 não foram 
encontradas diferenças significativas.

Com base nessas diferenças e com base na análise da variância, nos 
testes-t e nas médias do tempo de leitura expressas no Gráfico 1, podemos 
notar que os tempos de leitura das anáforas que tinham o gênero do 
antecedente disponível combinando com o gênero da retomada, MFRF 
e FMRM, foram mais rápidos do que quando o gênero da retomada 
concordava com o gênero do antecedente indisponível, FMRF e MFRM. 

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

MMRM
1100,875

FFRF 
1148,208

MFRF
982,9167

FMRM
979,7083

FMRM
1297,625

FMRM
1398,042

MMRM

FFRF

MFRF

FMRM

FMRF

MFRM

1
Gráfico 1: Distribuição das médias do tempo de leitura da anáfora “ele (a) 

mesmo (a)” (segmento 6) nas condições experimentais

A partir do que foi apresentado anteriormente podemos concluir que 
os resultados obtidos neste experimento, assim como os resultados obtidos 
por Oliveira, Leitão e Henrique (2012) com a si mesmo (a), corroboram a 
Hipótese do Filtro de Ligação, postulada por Nicol & Swinney (1989), 
que prediz que os antecedentes indisponíveis são imediatamente excluídos 
na resolução da correferência. Em suma, a exclusão dos antecedentes 
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indisponíveis à anáfora ocorre nos primeiros estágios de processamento, 
uma vez que não foram levados em consideração durante a resolução 
correferencial.

Badecker & Straub (2002), assim como outros estudos, analisaram 
tanto os pronomes quanto os termos anafóricos e apontaram evidências 
favoráveis à influência que os antecedentes indisponíveis exercem no 
processamento da correferência. Esses estudiosos não encontraram 
resultados favoráveis no segmento crítico, que corresponde à anáfora, mas 
encontraram influência dos antecedentes indisponíveis, medindo o tempo 
de leitura do segmento seguinte ao crítico. Eles analisaram apenas uma 
condição em que o gênero da retomada combinava apenas com o gênero 
do disponível, e outra condição em que tanto o antecedente disponível, 
quanto o indisponível combinavam com o gênero da retomada.

Diante dos resultados obtidos por Badecker & Straub (2002), 
analisamos os tempos de leitura do segmento seguinte (preposição) ao 
crítico. Neste caso, não encontramos efeito principal das variáveis. E em 
relação ao efeito de interação também não encontramos nenhum resultado 
significativo, o que difere de Badecker & Straub (2002) e se assemelha 
com os resultados de Nicol & Swinney (1989) e Clifton, Kennison e 
Albrecht (1997) que mostram que só os antecedentes disponíveis atuam no 
processamento correferencial no escopo da sentença.

Além do experimento on-line em que medimos os tempos de leitura do 
segmento crítico e segmento pós-crítico, respectivamente ele (a) mesmo (a) e 
preposição, explicitados anteriormente, aferimos de forma off-line os índices 
de resposta, SIM ou NÃO, das perguntas que surgiam posteriormente 
aos fragmentos que compunham as condições experimentais. Isto é, ao 
final de cada frase, aparecia uma pergunta relacionada à sentença lida que 
no caso das condições experimentais FMRM, MFRM, FMRF e MFRF 
focalizava o antecedente que combinava com o gênero da retomada, sendo 
esse antecedente disponível ou indisponível. Já nas condições MMRM e 
FFRF, em que o gênero da retomada concordava com o gênero dos dois 
antecedentes, disponível e indisponível, a pergunta focalizava apenas o 
antecedente disponível estruturalmente. Os resultados são explicitados a 
seguir:



138
Revista do Gelne

Condição Tecla Número

FMRM
X2 = 80,6

P < 0,0001

Sim 92

Não 4

MFRM
X2 = 0

P > 0,05

Sim 48

Não 48

FMRF
X2 = 7,04
P < 0,007

Sim 35

Não 61

MFRF
X2 = 84,3

P < 0,0001

Sim 93

Não 3

MMRM
X2 = 57,0

P < 0,0001

Sim 85

Não 11

FFRF
X2 = 42,6

P < 0,0001

Sim 80

Não 16

Tabela 1: número de respostas “sim” e “não”
 por condição experimental

Por meio dos dados da Tabela 1, podemos notar que o gênero da 
retomada quando concordava com o gênero do antecedente disponível, que 
corresponde as seguintes condições: FMRM e MFRF, o número de respostas 
SIM se apresentou superior em comparação ao número de respostas NÃO. 

Nas condições, MMRM e FFRF, em que tanto o gênero do disponível 
e indisponível combinava com o gênero da retomada o número de SIM foi 
maior do que o número de NÃO, sabendo que na pergunta o foco foi 
dado ao disponível à anáfora. Já quando apenas o gênero dos antecedentes 
indisponíveis concordava com o gênero da retomada, segundo as condições 
MFRM e FMRF, o número de respostas NÃO foi maior apenas na condição 
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FMRF, pois na condição MFRM, tanto o número de SIM, quanto o número 
de NÃO se mostraram idênticos, mostrando um comportamento diferente 
do encontrado em Oliveira et. al (2012), em que claramente houve maior 
número de NÃO. Uma explicação preliminar para esse resultado da condição 
MFRM, seria que na medida off-line a influência do traço [+pronominal] 
do pronome “ele” em “ele (a) mesmo (a)” mostrou-se atuante, deixando os 
sujeitos do experimento em dúvida sobre o que responder.

Os resultados obtidos pela medida off-line vão a favor aos resultados 

encontrados na medida on-line, ou seja, a atuação do Princípio A da Teoria 
da Ligação é atuante, excluindo os antecedentes indisponíveis. Isso consiste 
em dizer que os informantes são guiados, via princípio, a eliminar em um 
primeiro estágio de processamento os antecedentes que não são legítimos 
estruturalmente, isto é, são guiados por restrições impostas pelo princípio 
A e essas restrições se refletem nas respostas aferidas ao final da frase, 
mostrando que o efeito se mantém até estágios tardios do processamento, 
com exceção da condição MFRM, pois foi à única que demonstrou 
resultados não condizentes ao princípio A, mostrando um comportamento 
ambíguo nas respostas dos sujeitos do experimento.

Fazendo um paralelo entre os resultados obtidos tanto da anáfora “a 
si mesmo (a)” em Oliveira et al (2012), quanto da anáfora “ele (a) mesmo 
(a)” no presente trabalho, podemos concluir que os resultados obtidos em 
ambos foram muito semelhantes e corroboram com a Hipótese do Filtro 
Inicial postulado por Nicol & Swinney (1989). A única pequena diferença 
ocorreu na medida off-line, em que a condição MFRM apresentou resultado 
divergente.

4. CONCLUSÃO

Por meio de resultados de pesquisas feitas na língua inglesa sobre 
a resolução da correferência, estudiosos como Nicol & Swinney (1989) 
predizem que os antecedentes que se encontram fora do domínio de 
ligação de uma anáfora são imediatamente excluídos e consequentemente 
não podem ser considerados na interpretação em termos de processamento 
correferencial. Já outros estudiosos, como Badecker & Straub (2002) e 
Sturt (2003), por exemplo, salientam em algumas de suas pesquisas que os 
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antecedentes indisponíveis à anáfora interferem em um segundo estágio o 
processamento da mesma. 

Levando em consideração os resultados anteriores, esta pesquisa 
objetivou analisar o processamento anafórico do termo “ele (a) mesmo 
(a)”, com o intuito de comprovar ou não a influência dos antecedentes 
indisponíveis no processamento anafórico. Os resultados que obtivemos 
por meio de experimento de leitura automonitorada nos mostram que 
apenas os antecedentes disponíveis estruturalmente, os que se encontram 
no domínio da anáfora, seguindo o Princípio A da Teoria da Ligação, são 
levados em consideração no processamento da correferência da anáfora 
“ele (a) mesmo (a)”. Esses resultados corroboram a Hipótese do Filtro 
da Ligação, explicitada por Nicol & Swinney (1989). Nossos resultados 
contrariam o que foi postulado por Badecker & Straub (2002) e Sturt 
(2003), Kennison (2003) e Leitão et al. (2008), que encontraram evidências 
da influência que os antecedentes indisponíveis exercem no processamento 
da correferência pronominal e/ou via anáfora. Considerando que a anáfora 
“ele (a) mesmo (a)” está sujeita a restrição de localidade, os antecedentes 
indisponíveis não foram levados em consideração, mesmo concordando em 
gênero com a retomada. Os resultados obtidos nesse trabalho corroboram 
os resultados salientados por Oliveira, Leitão e Henrique (2012) com a 
anáfora “a si mesmo (a)”.

Apesar dos resultados do nosso trabalho serem congruentes com os de 
Oliveira et al. (2012), na condição MFRM nas medidas off-line encontramos 
possíveis evidências da interferência gerada pelo traço [+pronominal] do 
“ele”, pois os índices de respostas nessa condição nos permitem inferir 
que os sujeitos ficaram na dúvida sobre a vinculação correferencial e 
responderam aleatoriamente. 

Ainda necessitamos de mais estudos sobre o processamento on-line 
relacionado às restrições da Teoria da Ligação, particularmente ao princípio 
A e as várias formas de anáfora, só assim conseguiremos decifrar como os 
processos cognitivos envolvidos com a resolução anafórica acontecem e 
qual o papel da Teoria da Ligação nessa resolução.
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RESUMO

Usando um paradigma experimental conhecido como Efeito Stroop (stroop 
effect), num experimento adaptado de Maia, 2007, realizou-se um exame 
sobre como palavras complexas formadas com bases presas, no português 
brasileiro (PB), são processadas. O objetivo foi verificar se palavras complexas 
formadas com bases presas em PB são processadas (representadas e acessadas 
no léxico mental) em sua forma completa (whole-word) ou se estão estocadas 
como bases livres, havendo separação dos afixos (affix stripping) quando 
de seu processamento. Em exemplo semelhante com dados do inglês, Taft 
e Foster (1975) evidenciaram que palavras com raízes reais precedidas por 
prefixos (re+cursion) são processadas diferentes de palavras com pseudoraízes 
(re+pertoire). Primeiro os afixos são isolados, depois as raízes são localizadas no 
léxico, ou seja, as raízes são armazenadas separadamente dos afixos. O tempo 
de reconhecimento das palavras com pseudoraízes é menor porque a raiz não 
será encontrada no léxico. Com base no Efeito Stroop, postulou-se que, em 
português brasileiro, uma letra terá a sua cor reconhecida mais rapidamente se 
corresponder à cor do morfema de que faz parte. De igual modo, o mesmo 
ocorrerá quando a letra de fato pertencer a um morfema segmentável na 
estrutura da palavra. Os resultados obtidos sugerem que um processamento 
na forma como proposto por Taft & Foster ocorre também em português 
brasileiro. 
Palavras-Chave: Bases Presas, Processamento morfológico, Efeito Stroop, 
Afixos, Itens Lexicais.
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ABSTRACT

Using an experimental paradigm known as the Stroop effect (adapted from 
Maia, 2007) took place in this experiment, an examination of  how complex 
words formed with bases trapped in Brazilian Portuguese (BP), are processed. 
The objective was to determine whether complex words formed with bases 
trapped in PB are processed (represented and accessed in the mental lexicon) 
in its complete form (whole-word) or are stored as free bases, with separation 
of  affixes (affix stripping) when processing. For Taft and Foster (1975) with 
English words preceded by real roots prefixes (+ re cursion) are processed 
with different words pseudo-roots (re+ pertoire). The first affixes are isolated, 
then the roots are located in the lexicon, that is, the roots are stored separately 
from affixes. The timing of  recognition of  words with pseudo-roots is lower 
because the root is not found in the lexicon. Based on the Stroop effect, it was 
postulated that a letter will have its color recognized more quickly match the 
color of  morpheme part. Similarly, the same will occur when the letter actually 
belong to a targetable morpheme in the word structure. The results suggest 
that the model of  processing proposed by Taft & Forster (1975) occurs in 
Brazilian Portuguese as well.
Keywords: bound roots, morphological processing, Stroop effect, afixs, lexical 
items

INTRODUÇÃO

Base é um termo adotado pelo gerativismo para se referir a radicais e 
raízes e que leva em conta as características e propriedades em relação à sua 
produtividade no processo de formação de palavras.  Para Rocha (1998), 
bases são sequências fônicas recorrentes por meio das quais se forma uma 
nova palavra, ou através das quais pode se constatar que uma palavra é 
morfologicamente complexa. Dentre os diversos tipos de base, podem ser 
destacadas as chamadas bases presas. Em seu sentido geral, as bases presas 
incluem todos os itens linguísticos que não podem ocorrer por conta própria 
numa sentença, por possuírem uma carga semântica esvaziada quando 
consideradas em isolado. Por exemplo, -duzir em produzir; -cluir em concluir; 
-ceber em perceber; -mitir em permitir). Percebe-se que, em geral, as bases presas 
não possuem status de palavra, não podendo dessa forma, aparecer sozinhas 
nas sentenças de uma língua como o português brasileiro. 

Na comunicação verbal, presente somente nos seres humanos, 
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a linguagem é processada através de palavras que, em grande número, 
apresentam-se como complexas, formadas por mais de um morfema. 
Geralmente, é possível observar nestas formações, a presença de bases 
livres e afixos. Por exemplo, recontar é formada pela base contar e mais o 
acréscimo do prefixo re-. Claramente se percebe que recontar significa contar 
de novo, por causa da semântica relacionada tanto ao prefixo re- quanto à 
base contar. Mas, no caso das palavras formadas a partir de bases presas, a 
questão não se afigura assim tão trivial. 

Tome-se, por exemplo, a palavra reduzir. Seria possível dizer que, 
neste caso, reduzir significa duzir de novo? Mas, sendo assim, o que significa a 
expressão –duzir ? Ao lermos uma palavra como reduzir, que é formada com 
base presa, acessamos o seu significado na íntegra, diretamente no léxico 
mental, ou precisamos, preliminarmente, realizar operações de decomposição 
morfológica, concatenação e interpretação composicional ? São elas acessadas 
da mesma maneira que palavras formadas com bases livres, como recontar, 
reler, reformar, etc., onde claramente se percebe a transparência semântica 
entre a raiz e o prefixo?  A base presa --duzir possui apenas uma entrada lexical 

?  Ou será que essa base tem entradas lexicais diferentes para cada palavra 
onde ocorre?  Se as bases presas são consideradas morfemas lexicais, deverão 
ter um sentido dicionarizável, do contrário, deverão ser consideradas como 
morfemas gramaticais. Sabemos porém, que as bases presas –duzir, -cluir 
e –mitir, como aparecem nas palavras produzir, concluir e demitir, não são 
morfemas gramaticais e sim, lexicais. Sendo assim, qual seria o significado 
de cada uma destas bases quando isoladas de seus respectivos prefixos? 
Se elas são vazias de sentido, qual seria a utilidade de serem isoladas pelos 
falantes de uma língua numa operação pré-lexical? 

O presente artigo pretende, por meio da aplicação de uma técnica 
experimental denominada Efeito Stroop, prover evidências empíricas que 
permitam ao menos esboçar uma resposta para estas questões. Seu objetivo 
geral é, assim, elaborar, a partir dos dados experimentais obtidos, um 
modelo teórico que articule teorias linguísticas sobre o léxico com teorias 
psicolinguísticas sobre o léxico mental, na caracterização da gramática do 
PB e no modo como são armazenadas as unidades linguísticas do léxico 
mental de uma falante de PB. Mais especificamente, pretende-se mostrar, 
por meio de experimentos, se há a decomposição morfológica de palavras 
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com bases presas, e a maneira como elas estão representadas no léxico 
mental, descrevendo como se dá o acesso e a representação lexical de 
formas presas em PB.

O interesse pelo estudo dos casos de derivação a partir de bases 
presas surge em função da existência não somente das questões acima 
aludidas, mas também de algumas outras, que atinam para a formulação de 
modelos teóricos do componente morfológico da competência linguística, 
bem como para modelos teóricos de processamento lexical, os quais 
vêm sendo propostos no âmbito da Psicolinguística, em especial no que 
tange às pesquisas psicolinguísticas sobre o acesso e a representação de 
itens lexicais. Relacionam-se também com questões ligadas à relação entre 
gramática, enquanto modelo da competência linguística, e léxico mental, 
entendido como um repositório de conhecimentos declarativos sobre as 
palavras de uma língua, conhecimentos estes que, além de serem de natureza 
fonológica, semântica, morfológica e sintática, podem também apresentar 
informações pragmáticas e estilísticas sobre os itens lexicais. Já do ponto 
de vista linguístico, o léxico é uma lista de elementos que são usados na 
formulação de sentenças, consistindo num conjunto de informações acerca 
dos itens lexicais que são acessados e manipulados pela gramática. Portanto, 
este trabalho localiza-se na intersecção dos estudos sobre a competência 
morfológica do falantes, em especial no que se refere à constituição do 
léxico e de seus mecanismos internos, e sobre a relação dessa componente 
com os sistemas de processamento linguístico, no que tange aos seus 
aspectos procedimentais. 

1. Breve revisão teórica:

De acordo com Spencer & Zwicky (2001), existem duas questões 
centrais nos estudos sobre a relação entre gramática (morfologia), léxico 
e léxico mental. A primeira é o interesse pela representação da estrutura 
morfológica no léxico central. Está o léxico central organizado em códigos 
morfologicamente relacionados?  Ou, dito de outro modo, estão duas 
palavras derivadas de uma mesma base ou que tenham um mesmo afixo, 
codificadas juntas no léxico? Que informação sobre a estrutura interna 
de uma palavra é armazenada na memória linguística e como a palavra 
está armazenada? Com relação ao processamento, quando acontece o 
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reconhecimento de uma palavra e sua morfologia, isto envolve relação com 
outras entradas lexicais?

 A segunda questão é sobre o acesso lexical. Qual é o papel da 
estrutura morfológica no processo de mapeamento da informação 
perceptual quando acontece o input (escrito ou falado) no léxico mental? 
Acontece análise morfológica por necessidade ou por opção antes do 
acesso lexical, ou isto é impossível? Que tipo de parsing morfológico pode 
acontecer e quais representações de acesso podem ser produto de tais 
processos?

Interessa aqui saber se as palavras complexas são decompostas em 
bases e afixos antes do acesso no léxico central, e se existe nestas palavras 
compartilhamento de derivativos morfológicos de cada base (Taft & Forster, 
1975), ou se cada palavra tem uma particular e indecomposta entrada no 
léxico central onde nenhuma análise morfológica pode ser feita antes do 
acesso lexical (Butterworth, 1983).

Outra questão crucial a ser elucidada é saber qual a unidade básica 
de representação: morfema, palavra, ou ambos. De acordo com Emmorey 
e Fromkin (1988), estudar a natureza das representações estocadas no 
léxico mental é importante porque determina em parte a natureza dos 
mecanismos de acesso. Duas hipóteses foram apresentadas inicialmente: 
a full parsing hypothesis e a full listing hypothesis. Uma terceira hipótese seria 
apresentada a seguir, a hybrid model hypothesis. De acordo com a full parsing 
hypothesis, os morfemas, dentre os quais as bases presas, são representados 
independentemente no léxico mental, sendo, portanto, a unidade básica de 
armazenamento. Os modelos que assumem esta hipótese são os de Taft & 
Forster (1975), conhecido como Modelo Serial de Busca, e o de Taft (1994), 
chamado de Modelo de Ativação Interativa.

O Modelo Serial de Busca propõe a existência de arquivos de acesso, 
visual e auditivo, ligados a um arquivo central cuja função é representar as 
propriedades ortográficas, fonológicas, sintáticas e semânticas das entradas 
lexicais. Este modelo opera em duas etapas: a primeira, há uma busca pelo 
item lexical na ordem de frequência do radical no léxico, começando pelo 
mais frequente. Na segunda etapa, após ser encontrada a correspondência 
entre o input e o radical a ele correspondente, é dado acesso a um marcador 
que revela onde o item lexical está enquadrado. Há também neste modelo, 
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a ênfase à economia de representações, considerada pelos autores 
como desejável para economizar espaço na memória. Assim, uma única 
representação de um radical serviria para acessar todos os itens onde o 
referido radical aparecesse.

Experimentos feitos por Taft e Forster (1975) mostram que no 
acesso lexical, os itens lexicais são analisados e decompostos, num parsing 
da esquerda para a direita. Primeiro é encontrado o prefixo, depois o 
radical. Em seguida, prefixo e radical são recombinados para verificação 
da legitimidade da combinação. Assim, o léxico de entrada é composto 
por morfemas, livres e presos. Três experimentos feitos justificam que as 
bases estão presentes no léxico, tanto livres quanto presas. No primeiro 
experimento, as bases presas demoram mais para serem classificados 
como palavras do que os pseudoradicais ou morfemas livres. No segundo 
experimento trabalha-se com a questão da frequência das bases. A busca 
é feita por ordem de frequência da mais alta para a mais baixa. Neste 
experimento, bases livres que atuam como bases presas em palavras de 
alta frequência também levam mais tempo para serem reconhecidas como 
palavras. No entanto, bases livres com alta frequência são reconhecidas 
como palavras mais rapidamente quando aparecem em palavras de 
baixa frequência. O terceiro experimento foi realizado usando-se a técnica 
de priming, para verificar as inter-relações dos elementos dentro do arquivo 
central. A hipótese era de que os elementos estavam interligados no arquivo 
central, por meio de relações semânticas e a frequência do primeiro item 
determinaria o tempo de reação para reconhecimento do segundo elemento, 
não importando a frequência deste. Os resultados, porém, mostraram que 
no arquivo central, os elementos estão relacionados por frequência, pois 
em todos os casos em que havia um item de baixa frequência nos pares, o 
segundo elemento sempre foi classificado mais lentamente, não importando 
a relação semântica. 

De acordo com Mcqueen & Cutler (2001), o modelo de decomposição 
de Taft & Foster (1975) e suas modificações (Taft & Forster, 1976; Taft, 
1979) propõem que todos os afixos são detectados e separados da palavra 
antes da tentativa de acesso lexical apresentou conclusões duvidosas quando 
eles se depararam com a interferência de pseudoafixos. Quando usaram 
verdadeiros afixos como no caso da palavra inglesa revive, o prefixo re- foi 



149
Vol.15 - Números 1/2 - 2013

decomposto e a palavra foi acessada através de sua base –vive. Mas, quando 
usaram um pseudoafixo, no caso da palavra relish, aconteceu interferência e 
o resultado ficou mascarado (Taft et al, 1986).

Henderson (1985) argumenta que a decomposição morfológica de 
uma pseudo-palavra pode ser tentada somente quando o acesso de uma 
palavra falha. No caso de pares como misplace e misery, em que misery não é 
formada com prefixo, (mis-, em misery, é um pseudoprefixo), a pré-lexical 
decomposição pode ocorrer somente quando estes itens são apresentados 
na modalidade visual. Conforme Mcqueen & Cutler (2001), o que se pode 
concluir até agora, a partir dessas evidências é que o acesso lexical de 
formas derivadas não depende de uma prévia decomposição morfológica, 
embora a decomposição possa ocorrer. Mesmo para Taft et al. (1986), 
os seus experimentos mostram que a decomposição acontece apenas na 
modalidade visual. Na modalidade auditiva, as evidências mostram que não 
houve prévia decomposição no reconhecimento de palavras derivadas.

Para Taft & Forster (1975), o acesso acontece pela representação da 
base de uma palavra ortografada, independentemente de ser uma base livre 
ou presa. O acesso à base disponibiliza a inteira informação sobre a palavra 
e proporciona que a correta palavra seja selecionada. Para isso, a base precisa 
ser isolada do resto da palavra para qualquer tentativa de acesso.

O modelo full listing hypothesis, por sua vez, tem a ver com o acesso lexical 
direto, partindo do input sensorial para o acesso à palavra inteira. Não é 
necessário, nesse sentido, recorrer à análise de possíveis subcomponentes do 
item (Di Sciullo & Williams, 1987). Estes modelos são também conhecidos 
como modelos de listagem plena, por fazerem o acesso lexical direto, 
economizando em recursos computacionais, mas precisando contar com 
alta capacidade de armazenagem mnemônica.  O Modelo de Butterworth 
(1983) baseia-se nesta hipótese e se classificaria entre os modelos de 
acesso full-form (palavra completa), isto é, não compartilha a assunção da 
decomposição morfológica obrigatória. 

De acordo com a hybrid model hypothesis, a última das hipóteses, tanto 
a representação full parsing quanto a full listing estariam disponíveis para o 
acesso. Morfemas, livres ou presos, seriam então as unidades básicas de 
representação lexical. Esta hipótese foi proposta para dar conta dos efeitos 
de frequência no reconhecimento de palavras complexas, visto que palavras 
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morfologicamente complexas com alta frequência são reconhecidas e /ou 
recuperadas como uma unidade (com maior rapidez), ao passo que palavras 
complexas de baixa frequência seriam acessadas com menos rapidez. 
Assim, de acordo com essa terceira hipótese, foram propostos modelos 
que consistem, basicamente, em modelos duais onde os dois recursos 
são utilizados paralelamente, havendo competição entre eles. Os modelos 
que assumem esta visão são o Modelo de Endereçamento Morfológico 
Ampliado (Aug mented Addressed Morphology Model – AAM) de Caramazza, 
Laudani & Romani (1988), que propõe que palavras familiares são acessadas 
de forma plena, enquanto palavras desconhecidas passam por processos 
decomposicionais, e o Modelo MRM, de Baayen & Schreuder (1995), que 
supõe que ocorre parsing morfológico e direto, em paralelo, desde o início 
do reconhecimento da palavra. 

No Modelo de Endereçamento Morfológico Ampliado, a característica 
principal é que uma sequência de letras ativa tanto a representação 
integral do item quanto a representação de morfemas, uma vez que para 
os proponentes deste modelo AAM, todos os itens derivados conhecidos 
pelo falante estão representados no léxico de acesso, tanto por meio de 
uma representação integral quanto por meio de uma representação de seus 
morfemas constituintes. Portanto, propõe-se que se a palavra a ser acessada 
for frequente ou conhecida, o acesso acontecerá por forma cheia, não 
obstante, se a palavra for rara, pouco conhecida ou ainda quando apenas os 
morfemas forem frequentes, mas não o radical, o acesso acontecerá por seus 
morfemas constituintes. Esse modelo é também conhecido por Cascaded 
-Dual - Route – Model, pois a segunda forma de acesso só se disponibiliza ao 
ser completado a primeira.

Já o Modelo Parallel Dual-Route ( Modelo MRM) Baayen e Schereuder 
(1995) prevê que palavras morfologicamente complexas são processadas 
através de duas rotas que operam em paralelo, uma rota direta que mapeia 
significados diretamente em uma base de representações de acesso full-form 
e uma rota por decomposição morfológica, que identifica constituintes 
durante os primeiros estágios da segmentação perceptual, computa 
composicionalmente o significado da palavra complexa durante os estágios 
subsequentes do processamento lexical. De acordo com esse modelo três 
níveis de representação são possíveis: nível das representações de acesso 
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(específicas da modalidade pela qual o input linguístico é recebido – auditivo 
ou visual); nível dos nódulos conceituais (conceitos que recebem expressão 
verbal na língua) e nível das representações sintático-semânticas. Cada 
nódulo conceitual está ligado a uma ou a mais de uma representação de 
acesso, que por sua vez, está conectado a representações sintático-semânticas. 
Uma vez que os nódulos conceituais sejam ativados, as representações 
sintáticas determinam se a combinação de morfemas é permitida. Caso o 
seja, o significado é computado e o item lexical processado. Quanto a um 
item lexical derivado com significado que fuja à previsibilidade da regra 
(sem transparência semântica) esta deve ter seu próprio nódulo conceitual, 
de maneira que quando tal elemento é encontrado, haverá ativação de seu 
nódulo conceitual, que ativará a correta representação semântica.

De um modo geral, modelos de acesso full-form desconsideram a 
possibilidade de que haja uma decomposição morfológica durante o acesso 
ao item lexical, ou seja, não levam em conta (ou levam de maneira reduzida) 
que possa haver uma separação entre base e afixos no processamento de 
palavras morfologicamente complexas, numa operação denominada affix 
stripping. Nesses modelos, o que ocorre é um processamento da palavra por 
inteiro (whole word processing). Por seu turno, em modelos full parsing e em 
modelos mistos há a possibilidade de acontecer affix stripping quando do 
processamento, ainda que esses modelos também invistam na possibilidade 
de haver processamento whole word. Nesse sentido, o estudo do processamento 
de palavras formadas a partir de bases presas pode ser bastante significativo, 
uma vez que a natureza própria desse tipo de formação lexical se presta a 
contento para o exame das estratégias que podem ser usadas para se acessar 
o léxico, provendo, dessa forma, importantes insights sobre o modo como 
se acham representadas palavras no léxico mental dos falantes de uma dada 
língua, no caso deste trabalho, o português brasileiro, bem como sobre o 
modo como são acessadas. Assim, o experimento descrito a seguir vai nessa 
direção, explorando o processamento de palavras com bases presas como 
forma de buscar evidências sobre quais das operações aqui apresentadas 
pode ocorrer em português brasileiro.
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2. Experimento:

Usando um paradigma experimental conhecido como Efeito Stroop 
(stroop effect, adaptado de Maia, 2007) realizou-se neste experimento, um 
exame sobre como palavras complexas formadas com bases presas, no 
português brasileiro (PB), são processadas. O objetivo foi verificar se nomes 
com bases presas em PB são processados (representados e acessados no 
léxico mental) em sua forma completa (whole word) ou se estão estocados 
como bases livres, havendo separação dos afixos (affix stripping) quando de 
seu processamento. 

Oriundo da psicologia, o Efeito Stroop consiste numa evidência de 
que quando há mistura de fatores envolvidos no processamento de um dado 
estímulo, ocorre uma interferência de um fator sobre o outro, acarretando 
mudanças no tempo de reação de uma tarefa. Assim, quando palavras que 
indicam cores, como azul, verde, vermelho, etc., são mostradas numa cor que 
difere da cor expressa pela semântica da palavra, como, por exemplo, a 
palavra vermelho impressa com tinta azul, ocorre um atraso no processamento 
da leitura da palavra, causando tempos de leitura mais lentos e um aumento 
no número de erros. O efeito leva o nome do seu descobridor, John Ridley 
Stroop, e foi originalmente exposto em 1935.

Num experimento que visava prover evidências sobre o processamento 
visual de palavras morfologicamente complexas, Maia (2007) valeu-se do 
Efeito Stroop, colocando cores distintas em diferentes partes de palavras 
que serviram como estímulo, de forma a estabelecer um matching entre as 
cores e os morfemas constituintes das palavras usadas. A previsão era a de 
que quando houvesse uma correspondência entre o morfema e a cor com 
que foi apresentado, os tempos de leitura e os índices de acerto seriam 
significativamente diferentes (respectivamente mais rápidos e mais altos) do 
que quando essa correspondência não se efetivasse. Em raciocínio análogo 
se aplica aqui, ao postular-se que uma letra terá a sua cor reconhecida mais 
rapidamente se corresponder à cor do morfema de que faz parte. De igual 
modo, o mesmo ocorrerá quando a letra de fato pertencer a um morfema 
segmentável na estrutura da palavra. Esse efeito, caso haja, nos tempos de 
leitura e nos índices de acerto.
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Metodologia.

Participantes: 40 alunos do terceiro ano do ensino médio do Século 
Colégio e Curso na cidade de João Pessoa, PB, todos com idade entre 16 e 
18 anos, de ambos os sexos, foram voluntários neste experimento. Todos 
eles tinham boa visão e eram destros.

Material: Usou-se neste experimento, palavras complexas formadas 
com bases livres do tipo recontar, com semântica transparente entre o prefixo 
e a base; palavras complexas formadas com bases presas do tipo reduzir, 
onde a semântica entre o prefixo e a base é opaca e palavras complexas do 
tipo reparar onde não há nenhuma relação semântica com o prefixo re-, visto 
que reparar não significa parar de novo. Usou-se ainda palavras distratoras de 
várias classes.

Estímulos: 2 listas com 24 itens, sendo 4 por condição experimental, 
mais 4 itens de treinamento, perfazendo um total de 28 itens em cada lista. 
Usou-se um design em quadrado latino no qual todos os itens apareciam 
em todas as condições, mas o participante nunca via o mesmo item em cada 
lista. Controlou-se o tamanho de cada item, de modo que eles tivessem 
em média, o mesmo número de letras e de sílabas. Também a frequência 
dos itens foi controlada, valendo-se da bases de dados do Linguateca.PT. 
Variou-se o tipo de prefixo usado, buscando-se obter o mesmo número de 
prefixos usados em cada lista.

Procedimento: Um ensaio expositivo inicial foi apresentado para 
instruir e preparar os participantes antes do ensaio principal. Os estímulos 
foram somente visuais e consistindo de palavras individuais apresentadas 
em duas cores (vermelho e azul) sendo um grupo de palavras com corte 
morfêmico, isto é, o prefixo em azul e a base em vermelho e outro 
grupo com corte não morfêmico, isto é, a primeira letra da base recebeu 
a mesma cor do prefixo. Cada palavra ficou na tela por 4000ms e em 
seguida, a primeira letra da base era mostrada nas cores azul e vermelho 
para ser submetida a avaliação do participante que deveria escolher qual 
a cor que a letra realmente estava na palavra. Para isso, os participantes 
deveriam escolher no teclado, a tecla marcada de azul ou a tecla marcada 
de vermelho. Após a escolha, imediatamente aparecia uma nova palavra e 
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o processo era repetido até completar o exame das 24 palavras do ensaio. 
Todos os estímulos visuais foram apresentados em ordem aleatória para 
cada participante, numa tela em fundo preto, em uma fonte Bookman Old 
Style, tamanho 24. O experimento foi executado em um sistema operacional 
Windowns 7, usando o software Paradigm Copyright C2011 Perception 
Research Systems Inc. (www.paradigmexperiments.com). Os participantes 
foram testados individualmente, em sala fechada. Ao pressionar a barra de 
espaço, uma palavra é chamada à tela por 4 segs. 

Tela 01. Exemplo de tela onde aparecia o estímulo por 4.000 ms:

Reduzir

Tela 02. Após esse tempo, a tela é substituída por uma tela que contém 
uma pergunta:

d   ou   d

Nos itens de teste, essa letra era sempre a primeira letra da base da 
palavra e, nos itens distratores, essa letra aparece em outras posições, no 
início ou no fim da palavra. Os participantes, então, escolhiam a cor da letra 
apertando a tecla N (azul) ou M(vermelho) no teclado do computador. O 
programa registra assim, tanto o tempo de resposta quanto a letra que foi 
escolhida. Após o ensaio, aparece na tela uma mensagem de agradecimento 
pela participação no experimento.

Variáveis independentes:  Tipo de palavra (prefixada em base livre, 
pseudo prefixada em base livre e Pseudoprefixada em base Presa). Tipo de 
corte morfológico (corte morfêmico e corte não-morfêmico) 

Variável dependente:  Índice de acertos e tempos de resposta 
(response times) em Msegs (milissegundos).
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Condições experimentais:

Base Livre Pseudo prefixada Base Presa
Corte Morfêmico Recontar Reparar Reduzir

Corte Não-Morfêmico Recontar Reparar Reduzir

Hipóteses e previsões: Espera-se que palavras complexas formadas 
com bases presas sejam processadas mais lentamente do que as palavras 
formadas com bases livres por causa da semântica opaca entre o prefixo 
e a base. Já as palavras formadas com pseudobases, são processadas mais 
rápido do que as bases presas e mais lentas do que as formadas com bases 
livres, provavelmente por não haver nenhuma relação semântica entre as 
pseudobases e os seus prefixos que também são fictícios.

3. Resultados e discussão. 

Os resultados são descritos e comentados a partir dos gráficos a 
seguir:

1
Tipo de Base: F(2,76) = 3,35 e p < 0.04
Tipo de Corte: F(1,38) = 0,80 e p < 0.37

Tipo de Base x Tipo de Corte: F(2,76) e p < 0,2
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Uma análise de variância (ANOVA) foi realizada, tendo-se obtido um 
efeito principal de tipo de base. Isso indica que, conforme era esperado, o 
experimento mostrou que as palavras complexas formadas com bases presas 
(BP) tiveram um tempo de processamento mais longo do que as palavras 
complexas formadas com bases livres e com pseudobases, conforme 
demonstrado no gráfico 01. Não se observou efeito significativo de tipo de 
corte, nem efeitos de interação entre base e corte. O efeito significativo de 
tipo de base deveu-se ao fato de que as palavras formadas a partir de bases 
presas foram mais lentas do que as demais. O Gráfico 2 a seguir mostra 
bem essa afirmação:

[LIVRE]vs[PRESA] t(318)=3,27  p< 0,001
[LIVRE]vs[PSEUDO] t(318)=1,04  p< 0,3

[PRESA]vs[PSEUDO] t(318)=2,12  p< 0,03

O teste-t comparativo entre médias mostrou uma diferença 
significativa entre as bases livre e pseudobases, quando comparadas à base 
presa. Os resultados mostraram que o modelo de Taft e Foster (1975), que 
propõe a separação dos afixos (affix stripping) quando de seu processamento, 
ocorre nas palavras complexas formadas com bases livres do tipo recontar, 
uma vez que, quando o afixo é separado, a base contar é procurada e 
encontrada no léxico. Já no caso das bases presas, foi gasto mais tempo para 
serem processadas devido a indução à decomposição causada pelo Efeito 
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Stroop, porém, não sendo possível completar o processo devido à ausência 
de representação das bases presas no léxico. Neste caso, o processo era 
reiniciado pelo modelo full listing, que propõe que palavras complexas são 
processas por inteiro, sem a prévia decomposição, acarretando atraso no 
tempo de leitura.

Já a análise dos índices de acerto mostrou os seguintes resultados:

BLCM x BLCNM: X2 = 0,29 e p < 0,5
BPCM x BPCNM: X2 = 3,1 e p < 0,07
PBCM x PBCNM: X2 = 2,94 e p < 0,08

Comparação Geral: X2 = 13,41 e p < 0.009

Uma prova não-paramétrica de qui-quadrado (chi-square test) foi 
aplicada, mostrando um efeito significativo na comparação entre as 
condições. Isso sugere que as variáveis controladas no experimento influem 
nas respostas dadas. Tomadas em isolado, as condições experimentais não 
revelaram efeito significativo, mas apenas marginal, quando da comparação 
entre as condições Base Presa com Corte Morfêmico (BPCM) e Base 
Presa com Corte Não-Morfêmico (BPCNM) e PseudoBase com corte 
Morfêmico (PBCM) e PseudoBase com corte Não-Morfêmico (PBCNM), 
sugerindo um possível efeito de tipo de base sobre o índice de acertos. De 
fato, uma análise das respostas em função do tipo de base revelou um efeito 
significativo, ilustrado no gráfico a seguir:
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BL x BP: X2 = 5,14 e p < 0,02
BL x PB: X2 = 0,55 e p < 0,45
BP x PB: X2 = 1,98 e p < 0,15

Comparação Geral: X2 = 5,92 e p < 0,05
Conforme se vê, há um efeito significativo geral, a indicar que o tipo 

de base influi no tipo de resposta dada. O gráfico mostra também que as 
bases presas induzem um número menor de acertos, revelando que o Efeito 
Stroop, aqui, não se manifestou, visto que não houve efeito de facilitação, 
ao contrário: ele pareceu dificultar a interpretação da estrutura morfológica, 
o que aponta para uma representação full form para palavras com bases 
presas, ainda que seu processamento seja por affix stripping. A comparação 
com as bases livres foi igualmente significativa, fazendo com que se possa 
concluir que o Efeito Stroop no processamento de bases livres foi atuante, 
acarretando um índice maior de respostas corretas. Nesse caso, pode-se 
afirmar que, para esse tipo de formação lexical, o processamento se deu 
por meio de decomposição morfológica, com base e afixo representados 
isoladamente, e computados quando do acesso e reconhecimento. Assim, 
pode-se concluir que palavras morfologicamente complexas em português 
brasileiro possuem formas distintas de acesso e representação, sendo que 
palavras com bases livres são representadas de forma distinta daquelas que 
possuem bases presas.
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4. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos neste estudo têm implicações importantes 
para os modelos de reconhecimento de palavras complexas formadas com 
bases presas. O experimento mostrou resultados esperados com relação ao 
processamento das bases presas versus bases livres, ou seja, as bases presas 
são processadas mais lentamente por não possuírem uma representação 
conceitual no léxico mental. Há, em português, diferentes meios de se 
acessar o léxico mental, os quais são postos em uso conforme o tipo de 
item lexical envolvido. As representações também parecem diferir entre si, 
conforme o tipo de base envolvida. Os resultados também sugerem que 
a busca por um item armazenado no léxico se dê por meio de sua base, 
conforme o previsto pelo Modelo Serial de Busca, da Taft & Foster (1975), 
havendo, assim, decomposição morfológica no acesso. 

Os resultados deste experimento estão na direção do que era 
esperado e posto como hipótese alternativa da nossa pesquisa: “as palavras 
complexas formadas com bases presas do tipo reduzir são processadas de 
modo diferente das palavras complexas formadas com bases livres do tipo 
recontar.”. Bases presas não correspondem a formas diretamente acessáveis 
no léxico mental, sendo seu reconhecimento feito apenas quando do 
processamento de palavras das quais fazem parte. 

Pretende-se ainda realizar outro experimento usando o paradigma do 
efeito de prime morfológico encoberto na busca por mais resultados que 
confirmem a nossa hipótese.
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MECANISMOS DE MUDANÇA SEMÂNTICA:
COMPOSICIONALIDADE, REANÁLISE E 
PRAGMÁTICA

MECHANISMS OF SEMANTIC CHANGE:
COMPOSITIONALITY, REANALYSIS AND PRAGMATICS

Renato Miguel Basso
Universidade Federal de São Carlos

RESUMO

Neste artigo, apresentamos uma teoria de mudança semântica baseada em 
alguns princípios fundamentais da semântica e da pragmática formais das 
línguas naturais, aliadas a conceitos advindos da teoria da gramaticalização. 
Na Introdução, apresentamos a problemática principal que analisaremos 
e expomos a estrutura do presente texto. A seção 1 traz os conceitos de 
composicionalidade e de reanálise estrutural que, combinados com o 
princípio pragmático exposta na seção 2, serão mobilizadas para explicar os 
fenômenos analisados na seção 3. A seção 4 traz alguns casos que podem 
ser alvo da teoria aqui exposta e a Conclusão retoma o caminho percorrido 
e lida com o problema da gradualidade da mudança.
Palavras-Chave: semântica, pragmática, mudança semântica, 
gramaticalização, linguística histórica

ABSTRACT

In this paper, we present a theory of  semantic change based on some 
fundamental principles of  formal semantics and formal pragmatics of  
natural languages  , combined with concepts coming from the theory of  
grammaticalization. In the introduction, we present the main issues that will 
be analyzed here and expose the structure of  this text. The first section 
presents the concepts of  compositional and structural reanalysis which, 
combined with the pragmatic principle set out in section 2, will be used to 
explain the phenomena analyzed in section 3. Section 4 presents some cases 
that may be the target of  the theory outlined here and in the conclusion we 
retrace the path of  this text and deal with the problem of  the graduality of  
change.
Keywords: semantics, pragmatics, semantic change, grammaticalization; 
historical linguistics
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INTRODUÇÃO

A mudança linguística, algo inerente às línguas humanas e que é 
detectável em todos os níveis de análise linguística, sempre foi timidamente 
tratada (quando o foi) pela semântica e pragmática formais, embora a 
semântica de cunho estruturalista tenha se iniciado com reflexões sobre a 
mudança semântica, como exemplifica o trabalho de Michel Bréal (cf. Seide, 
2006). A razão para as poucas incursões das análises formais no terreno da 
mudança – ou, pelo menos, uma das principais – pode ser encontrada no fato 
de que esse tipo de pensamento sobre o significado linguístico pressupõe 
um sistema linguístico estável e analisa as estruturas desse sistema; não 
podemos deixar de lado também o fato de que os estudos em semântica 
formal das línguas naturais são muito recentes, tendo início na metade da 
década de 70 com as pesquisas de Barbara Partee (cf. Borges Neto et al. 
(2012) para uma história da semântica formal). Boa parte da linguística 
história, por outro lado, procura as instabilidades do sistema linguístico ao 
comparar estágios diferentes de um (mesmo) sistema ao longo do tempo.

Diante desse quadro, poderíamos imaginar que as abordagens formais 
podem, no máximo, analisar diferentes diacronias, comparando sistemas 
estáveis num dado período do tempo, mas sem ter ferramentas para olhar a 
mudança, ou seja, o momento (ou momentos) em que uma dada estrutura 
tem sua interpretação alterada. 

De fato, os estudos sociolinguísticos, já há décadas, mostraram que 
a mudança linguística é contínua e generalizada e que, portanto, a ideia de 
que haja um estágio único e específico t0 em que uma dada estrutura e/ou 
interpretação não exista e um estágio t1 posterior em que vemos tal mudança 
de modo acabado e consolidado simplesmente não se sustenta. O que 
temos são estruturas diferentes convivendo num mesmo período de tempo 
e, a depender de fatores ainda a serem compreendidos, uma ou outra forma 
se estabelece. Com a sofisticação dos estudos semânticos e pragmáticos de 
vertentes formais, a convivência de estruturas superficialmente semelhantes, 
mas que têm um significo diferente, e a passagem de uma interpretação a 
outra são fatos que merecem explicação.

Portanto, nos interessa aqui tentar vislumbrar e entender qual é 
o mecanismo que permite, ainda que de forma contínua e repetitiva, 
que novas estruturas e/ou interpretações emerjam. E, para tanto, nosso 
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objetivo é capturar essas novas interpretações através das ferramentas da 
semântica e da pragmática formais, cujos postulados permitem articular 
proficuamente e de modo explícito, por meio de uma metalinguagem 
elaborada e arregimentada, quais são as nuances de significado já em jogo e 
quais são aquelas que emergiram.

Porém, como colocado acima, a união das perspectivas formais 
e históricas não é simples: afinal, como conciliar essas abordagens dado 
que elas prezam, aparentemente, por características opostas do sistema 
linguístico? Ou seja, ao passo que a semântica requer ou pressupõe uma 
certa estabilidade no/do sistema linguística, a linguística histórica preza 
muito mais pela instabilidade desse sistema. Como notamos, a chave para 
solucionar esse aparente dilema pode ser o fato de que no sistema estável 
coexistem estruturas que remetem a diferentes gramáticas que convivem 
sincronicamente.

Neste texto, nosso objetivo é apresentar uma teoria que tenta 
justamente transpor as barreiras entre essas visões e propor explicações 
formais para as mudanças detectadas na língua. Tal teoria pode ser 
encontrada nos trabalhos de Eckardt (2006; 2009) e também nas ideias de 
autores que lidaram com gramaticalização, principalmente em Traugott 
e Dasher (2002). Uma vez que possamos entender as mudanças que de 
fato ocorreram, é possível também fazer previsões sobre os caminhos e os 
mecanismos de mudanças futuras. Sendo assim, não apenas apresentaremos 
uma certa teoria aqui, mas faremos também um exercício de análise, usando 
dados da história recente do português brasileiro (PB). 

O presente texto se organiza do seguinte modo: na seção 1, veremos 
as noções de composicionalidade e reanálise estrutural, por meio das quais 
se articula a teoria de mudança que defendemos; na seção 2, apresentaremos 
o componente pragmático dessa proposta e assim teremos uma visão global 
de seu funcionamento. Na seção 3, analisaremos exemplos do português e 
na seção 4 sugeriremos outras estruturas que podem, talvez, ser explicadas 
pelos mecanismos aqui apresentados. Na conclusão, retomaremos o 
percurso feito e discutiremos a questão da gradualidade da mudança e 
como a teoria defendida aqui pode lidar com ela.
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1. Composicionalidade e reanálise estrutural: as peças principais

Uma das ideias mais importantes da semântica formal é a noção de 
composicionalidade, e uma de suas formulações mais famosas é:

(A) O significado do todo depende de modo previsível do significado 
das partes e do modo pelo qual elas estão combinadas.

Há uma interessante discussão filosófica e histórica sobre a origem 
e a exata formulação desse princípio, mas podemos dizer que suas raízes 
modernas e a inspiração para seu uso atual são encontradas nos trabalhos 
do filósofo, lógico e matemático alemão Gottlob Frege (1848-1925).

 No âmbito da semântica formal das línguas naturais, esse princípio 
resume uma série de teses, algumas mais outras menos óbvias. O “todo” 
a que se refere a formulação em (A) é qualquer expressão linguística não 
primitiva, como uma sentença, um predicado ou mesmo uma palavra 
formada por mais de um morfema (como ‘com-eu’, em que temos ‘com-’ 
como informação lexical e ‘-eu’ como informação gramatical). As “partes” 
são então aquilo que pode ser colocado junto de modo a formar um todo 
gramatical; e “o modo pelo qual elas estão combinadas”, grosso modo, remete 
à sintaxe e à morfossintaxe de uma dada língua. Por exemplo, os itens ‘João’, 
‘ama’ e ‘Maria’ podem ser colocados juntos para formar um todo de duas 
maneiras diferentes em português: ‘João ama Maria’ e ‘Maria ama João’ 
(outras combinações, como ‘ama Maria João’, não formam um todo em 
português), e cada uma dessas combinações tem uma interpretação diferente, 
afinal, o significado do todo depende não apenas das partes mas também da 
maneira pela qual estão combinadas. Essa pequena exemplificação ilustra 
de que maneira a composicionalidade serve para parear a semântica e a 
sintaxe, de modo que é esperado, em princípio, que alterações sintáticas 
tenham consequências semânticas e vice-versa1.

 Por trás do princípio da composicionalidade encontramos também 
a ideia de que há unidades mínimas e regras de composição/combinação 
entre essas unidades que podem levar a partes maiores, estruturadas de 
acordo com (i) as unidades e (ii) as regras de combinação usadas. Podemos 
ver, então, que o princípio da composicionalidade também dá base para 

1 Para alguns dos pontos interessantes atualmente ainda debatidos sobre a 
composicionalidade e um pouco de sua história, ver Szabó (2012).
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a ideia de recursividade nas línguas naturais: basta que no conjunto de 
regras de combinação haja uma regra que tenha como resultado algo que 
possa usado como uma parte. Além disso, se soubermos, por exemplo, 
qual é o todo e qual é o valor das partes, mas não soubermos o valor de 
apenas uma parte, podemos “calculá-la” – essa característica dá um poder 
enorme heurístico ao princípio em (A), claramente ilustrado com exemplos 
matemáticos. 

Para vislumbrar essa capacidade do princípio em (A), consideremos 
que os elementos matemáticos mínimos a serem combinados são os 
algarismos de 0 a 9, as quatro operações básicas da aritmética (‘+’, ‘/’, ‘–’ e 
‘x’) e o sinal de igual (‘=’); juntando a isso as regras da notação aritmética, 
sabemos que (1) e (2) são “todos” bem-formados, mas não (3)2:

(1) 2 + 5 = 7
(2) 3 x 4 = 12
(3) =1+4-/

O ponto interessante é que essas regras nos permitem “calcular” o 
que falta em expressões nas quais há lacunas, como nas equações, em que 
as lacunas são marcadas com variáveis, como x e y; considere o exemplo 
abaixo:

(4) 4 + x = 10

Sabendo o que significa ‘4’, ‘+’, ‘=’, ‘10’, que ‘x’ “guarda o lugar” de 
algo que não está lá e que queremos descobrir, e as regras da aritmética, 
podemos calcular que o único termo que pode ocupar o lugar de ‘y’ é ‘6’ (ou 
ainda composições que, respeitando as regras da aritmética, resultam em ‘6’, 
como ‘3+3’, ‘5+1’, ‘10 – 4’, etc.).

 Do mesmo modo, dispondo das unidades básicas da língua e de 
suas regras de combinação (sua sintaxe), podemos “calcular” as peças que 
faltam numa dada construção linguística, quando for o caso. Por ora, isso 
pode parecer um pouco abstrato demais, mas essas noções serão usadas 
e exemplificadas na seção 3, quando analisarmos exemplos concretos de 
(possíveis) mudanças semânticas.
2  Essa caracterização da composicionalidade através da matemática ilustra mais sua parte 

sintática do que a semântica; contudo, é importante ter em mente o “lado semântico” 
desse princípio, que será trabalhado nas próximas seções.
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Passando agora à reanálise estrutural, podemos dizer, de modo rápido 
e simples, que ela é o processo pelo qual um determinado item linguístico 
muda sua estrutura e interpretação sem mudar, em princípio, sua forma 
superficial. A reanálise estrutural é, portanto, uma mudança sintática e 
semântica ao mesmo tempo, e quando há reanálise desse tipo, há mudança 
semântica3.

Nos estudos em gramaticalização, ao lado da reanálise, vários 
outros mecanismos que aturam sobre o significado foram identificados e 
descritos, como a metáfora, a metonímia e o “bleaching” (ou apagamento/
enfraquecimento) semântico. Antes da teoria da gramaticalização, os 
estudos históricos falavam em reanálise para se referir principalmente a 
fenômenos de reinterpretação da estrutura morfo-fonológica de palavras, 
como o famoso exemplo da palavra inglesa adder (“víbora”) que era, em 
sua origem mais recente, nadder; com os artigos indefinidos do inglês, 
havia então a sequência a nadder, que foi reanalisada como an adder (“uma 
víbora”). O mesmo se deu com a palavra nickname, que era eke-name (“outro 
nome”), formando junto com o artigo indefinido a sequência an eke-name 
que foi reanalisada como a nickname (“um apelido”). Em português, um 
exemplo recente é o que ocorreu com a palavra ‘turquês’ – essa palavra é do 
gênero feminino, e com o artigo indefinido resulta em ‘uma turquês’; ela foi 
reinterpretada no meio rural e em alguns outros dialetos como ‘atruquês’, 
mudando inclusive para o gênero masculino, de modo que atualmente 
podemos ouvir a forma ‘um atruquês’.

Seja como for, a reanálise que nos interessa aqui, diferentemente 
dos exemplos morfo-fonológicos vistos logo acima, é aquela que, como 
descrevemos brevemente, faz com que um dado item seja interpretado 
com outra estrutura, diferente da usual, ainda que tenha a mesma forma 
superficial. Em termos abstratos, a ideia é que um dado item α tenha uma 
certa forma X e uma interpretação estabelecida na língua, que podemos 
indicar usando a expressão [[α]]; a reanálise estrutural acontece quando esse 
item α, que ainda tem a forma X, passa a ter a intepretação [[α’]]. É certo que 
um fenômeno como esse não pode acontecer com todos os itens de uma 
dada língua ao mesmo tempo, sob o risco de transformar a comunicação 

3 A reanálise pode vir a ser a norma, e ocorrer gramaticalização, ou não. Na conclusão 
discutiremos essas situações e possibilidades.
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e a compreensão em um milagre. Porém, se é certo que a reanálise não é 
algo que aconteça com todos os itens de uma língua, é certo também que 
ela acontece, e é por isso que novos paradigmas e perífrases verbais, por 
exemplo, são criadas. Na seção seguinte, veremos o mecanismo que está 
por trás da mudança de [[α]] para [[α’]], por ora, vamos analisar o que a 
composicionalidade tem a ver com a reanálise estrutural.

Para que reconheçamos que um dado item α tenha sua interpretação 
alterada, é preciso que esse item apareça em algum contexto em que [[α]] 
não funcione ou gere uma interpretação desviante (demais) e a única saída 
é reinterpretar α como [[α’]]. Isso se dá, segundo a teoria aqui defendida, no 
contexto sentencial, ou seja, o falante deve interpretar uma certa sequência 
em sua língua e considerar que ela seja uma sentença, porém, há, nessa 
sequência, um item cuja forma e interpretação não encaixam na sentença. 
Vejamos uma tal situação através do esquema abaixo (S está por sentença e 
as demais letras por itens quaisquer4):

S = A B C D α E F G
[[S]] = [[A B C D α E F G]]

A ideia é que um falante produza a sentença S, que contém o item α, 
cuja interpretação (antiga/ordinária) [[α]], não esteja disponível, ou torne a 
sentença S incompreensível ou anômala quando interpretada como [[S]]. O 
ouvinte sabe que S é uma sentença, porém, para tanto, o item α não pode 
ser interpretado como [[α]], mas sim como [[α’]], resultando em:

S = A B C D α E F G
[[S’]] = [[A B C D α’ E F G]]

É importante notar que o que muda não é a forma, mas sim a 
interpretação de α. Como muda a interpretação de um item, muda também 
a interpretação da sentença, e assim teremos [[S’]] e não [[S]] (mais uma 
vez, a forma superficial não muda, por isso temos S nos dois casos). Mas 
como saber que devemos interpretar α como [[α’]]? A resposta está na 
composicionalidade.

Para entendermos os casos de reinterpretação, mas sem ainda lançar 
4 De fato, α pode estar por um item lexical ou gramatical, e os exemplos considerados mais 

interessantes são aqueles nas quais vemos a passagem de um item lexical a gramatical 
(i.e., uma gramaticalização).
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de composicionalidade e reanálise, vamos tomar um caso limite como 
exemplo, levando em conta palavras lexicais. Considere a sentença abaixo, 
inspirada nas ideias de Donald Davidson sobre malapropismos:

(5) Eu estou com artrite na minha coxa. 

Um falante com algum conhecimento sobre medicina sabe que há 
algo de errado nessa sentença, porque ‘artrite’ é uma inflamação dos tecidos 
das articulações e na coxa não temos articulações.  A saída é imaginar que 
‘artrite’ não tem esse significado para quem disse (5) e tentar então adivinhar 
o que o falante quer dizer – talvez ele queira dizer dor na coxa, ou talvez uma 
inflamação nos músculos da coxa, por exemplo. O que ouvinte faz então 
é considerar que (5) é uma sentença, mas, para tanto, precisa reinterpretar 
o item problemático, no caso, ‘artrite’. O exemplo é bastante emblemático, 
mas, como dissemos, não há nele nenhuma reanálise estrutural, pois ‘atrite’ 
ainda é tratado como um substantivo simples, e é apenas seu significado 
que muda, não sua estrutura. Apesar disso, ele ilustra o mecanismo básico: 
o ouvinte tem que interpretar diferentemente do usual as palavras do falante 
para que a sentença recebida faça sentido.

Generalizando, podemos imaginar S como se fosse uma equação 
– de fato, num certo sentido, segundo a teoria proposta, trata-se de um 
tipo de equação –, e o que precisamos saber é quais são as peças em jogo 
e quais são os seus encaixes para podermos dizer que S é uma sentença; 
fundamentalmente, ela tem que ser o resultado da combinação das peças. Se, 
no exemplo do item com uso desviante, considerarmos as peças com suas 
interpretações usuais, chegaremos em [[S]], o que não pode ser; garantindo 
que estamos diante de uma sentença em S, a única maneira de lidar com tal 
situação é interpretar S como [[S’]], e, para tanto, um ou mais itens devem 
ter sua interpretação alterada – em nosso, exemplo consideramos α como o 
item que terá uma interpretação alterada.

Temos então dois ingredientes necessários para explicarmos a mudança 
semântica: a reanálise estrutural, que é mudança da/na intepretação de um 
item sem alteração (imediata) em sua forma, e a composicionalidade, que 
garante aos falantes um espaço de manobra para interpretar diferentemente 
um dado item, garantindo que o resultado final da sequência de itens (i.e. 
palavras) disponíveis será uma sentença.
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Como dissemos, os falantes não interpretam livremente os itens da 
língua; sendo assim, o que levaria um falante a buscar uma interpretação 
alternativa para um dado item, via reanálise estrutural? Tentaremos 
responder a essa questão na próxima seção.

 
2. Sobrecarga pragmática: a mudança mostra sua cara

O postulado mais importante da pragmática griceana e neo-griceana 
é o famoso Princípio da Cooperação:

Faça sua contribuição conversacional tal como é 
requerida, no momento em que ocorre, pelo propósito ou 
direção do intercâmbio conversacional em que você está 
engajado. Pode-se denominar este princípio de PRINCÍPIO 
DE COOPERAÇÃO. (Grice, 1982 [1975]; 86)

Partindo da ideia de que os falantes engajados numa conversação 
obedecem, ainda que inconscientemente, a tal princípio, podemos aplicar 
os raciocínios e inferências que embasam as implicaturas conversacionais. 
Porém, há muito mais por trás desse princípio, e ideias semelhantes a 
essas podem ser encontradas nos trabalhos de diversos filósofos. Para nós, 
interessa aqui notar que esse princípio garante também que os agentes 
que participam de uma conversação são agentes racionais e que cooperam 
uns com os outros durante uma conversação. Isso significa que a ideia 
de que podemos livremente abandonar esse princípio ou deixar de agir 
racionalmente é problemática. De fato, alguns filosóficos argumentam 
inclusive a favor da ideia de que não existe algo como um “comportamento 
irracional” (cf. Davidson, 1982); do mesmo modo, identificar situações em 
que participantes de uma conversa abandonam o princípio da cooperação 
não é muito simples, e os exemplos mais comuns são aqueles no qual um 
réu, num tribunal, não responde as perguntas feitas a ele (ou seja, se recusa a 
participar da conversação), ou quando, ao conversarmos com uma criança, 
ela simplesmente repete tudo aquilo que dissemos, o que é também uma 
forma de não haver conversação5.
5 Uma outra situação possível de abandono das máximas griceanas talvez sejam as charadas, 

em que o falante não fornece uma informação ao ouvinte; preferimos, contudo, ver 
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Em resumo, e simplificando um pouco as coisas, não há interação 
verbal sem a observação do Princípio da Cooperação. Esse fato entra em 
franco conflito com a mudança semântica descrita acima: por que um 
falante que obedece ao princípio da cooperação usaria uma sentença S que 
tem uma interpretação desviante? Ao fazer isso, ele força o seu ouvinte a 
ter que interpretar S não como [[S]], mas sim como [[S’]], e isso certamente 
é mais trabalhoso/custoso do que simplesmente interpretar a sentença S 
a partir do significado convencional dos itens que a compõem. Por que 
um falante usaria um item com uma interpretação desviante, dado que 
isso (i) em princípio fere os postulados griceanos e (ii) força o ouvinte a 
reinterpretar o que ouviu?

Não há uma resposta simples para a questão sobre as razões pelas 
quais um falante usa uma sentença com uma interpretação desviante com 
relação ao usual, mas muitos pesquisadores sugerem que isso dá porque 
o falante quer ser mais expressivo e veicular uma informação diferente, e, 
em algum sentido, mais forte em comparação ao usual. Neste texto, não 
tentaremos resolver esse problema, mas apenas explicar como o ouvinte 
que deve resolver S pode agir6.

Diante de uma sentença S que tem uma interpretação [[S’]] desviante 
da usual [[S]], o ouvinte tem três opções:

(a) considerar o falante como não cooperativo;
(b) reajustar suas suposições sobre o contexto;
(c) reanalisar o item α, de modo que ele tenha superficialmente a 

esses casos mais como uma brincadeira ou jogo metalinguístico com regras próprias.
6 O que chamamos de expressividade aqui é exatamente aquilo que os linguistas 

identificaram, por exemplo, na origem da atual negação no francês, composta pelos itens 
descontínuos ‘ne... pas’. Em princípio, o item ‘ne’ já era uma negação, mas era percebida 
como algo fraco; para reforçá-la (ou seja, para aumentar sua expressividade) os falantes 
combinavam com esse item palavras como ‘pas’ (“passo”) e ‘point’ (“ponto”), de modo 
a gerar construções como ‘ne... pas’ ou ‘ne... point’ (“nem... um passo”; “nem... um 
ponto”), que eram então uma negação mais forte. Com o passar do tempo, a negação 
forte perdeu sua distintividade e passou a ser nada mais do que a negação simples, de 
modo que não se pode negar em francês sem usar o item ‘pas’. O motor do processo 
foi reforçar a negação, o que chamamos aqui de expressividade; esse reforço passou a 
ser encarado por gerações posteriores como a maneira usual de negar e transformou-se 
num item gramatical obrigatório. Para mais detalhes sobre esse e outros processos, ver 
Hopper e Traugott (2003); Traugott e Dasher (2002); Eckardt (2006); Deutscher (2005); 
notamos ainda que, neste caso, o que vemos é o surgimento de um item funcional.
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mesma forma, porém uma estrutura e interpretação diferentes de [[α]]

Se o ouvinte optar por (a), sua estratégia será pedir uma reformulação 
do que ouviu, através de formas como ‘o que você disse?’, ou ‘não entendi; 
pode repetir?’, ou qualquer elaboração como essa. Tal manobra significa 
que o ouvinte não adota a interpretação desviante [[S’]], procurando em 
algum problema na fala que recebeu a causa da estranheza da sentença, para, 
através de outra formulação vinda do falante, garantir uma interpretação 
não desviante. Vale ressaltar, novamente, que essa alternativa não é em geral 
a escolhida, pelo simples fato de contarmos com a cooperação do falante 
(excetuam-se aqui, obviamente, casos em que há ruído, barulho, articulação 
de sons longe do ideal, etc., que, de fato, atrapalham a veiculação do 
conteúdo linguístico). Seja como for, caso essa alternativa seja a escolhida, 
o ouvinte não reanalisa o item α e não há portanto mudança semântica.

 A decisão interessante está entre (b) e (c) porque, nesses dois 
casos, o ouvinte concebe a fala que recebeu como tal e tenta ou restaurar 
o significado usual ((b)) ou chegar a um novo significado ((c)), mas sem 
duvidar do que recebeu do ouvinte (i.e., sem pedir reformulações). 

A opção padrão talvez seja (b), entre outras coisas porque lançamos 
mão comumente de elipses e estruturas apagadas na comunicação, contando 
que, como ouvintes, recuperamos informações do contexto, por exemplo, 
via inferências, sejam elas pragmáticas ou não. O que é recuperado pode 
estar presente fisicamente no contexto, pode ser saliente do ponto de vista 
informacional, ou pode ter que ser reconstruído sintática e semanticamente 
(como no caso das chamadas “anáforas profundas”). Contudo, não seria 
equivocado dizer que há diferentes graus de “dificuldade” na recuperação 
de informações, ela pode se dar de forma estrutural, como, por exemplo, 
em anáforas sintaticamente estabelecidas (como alguns casos de uso do 
pronome ‘se’), ou através de uma dependência contextual muito forte 
(como é o caso de diversos usos de ‘isso’ – imagine que um professor, 
ao fim da aula, diga ‘tendo dito isso, vamos para o intervalo’). A ideia é 
que as informações a serem recuperadas podem ser fácil ou dificilmente 
recuperadas, e a dificuldade em recuperá-las guia o ouvinte na escolha entre 
(b) e (c). 

Segundo a teoria que advogamos, quando a recuperação de 
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informação é muito custosa, o ouvinte pode optar por (c), ou seja, tomar 
um item presente na sentença e atribuir a ele uma outra estrutura sintática e 
uma outra interpretação semântica – é nesse caso que temos uma mudança 
semântica. Sendo assim, o que guia a reanálise estrutural é o que podemos 
chamar de “sobrecarga pragmática” – se a tarefa a ser desempenhada pelo 
ouvinte para recuperar uma informação é trabalhosa demais7, ele pode optar 
por – considerando seu falante cooperativo – atribuir uma outra estrutura 
para um dado item linguístico empregado pelo falante e chegar assim, via 
composicionalidade, a uma interpretação ou significado plausível para S, 
qual seja, [[S’]].

Feito este exercício abstrato, no qual apresentamos o esqueleto de 
uma teoria sobre mudança semântica, vamos ver, na próxima seção, dois 
exemplos da teoria em funcionamento. Não analisaremos mudanças 
já completas, mas casos em que há (possivelmente) uma mudança em 
andamento, que podem, não obstante, ser entendidos através do que 
expomos até aqui.

3. Um exemplo

No caderno “Folha Corrida”, do jornal “Folha de São Paulo”, na 
edição de 12 de julho de 2012, encontramos a seguinte manchete:

QUASE SEM ROUPA
(6) Lady Gaga causou mais uma vez ao ir a restaurante em Beverly 

Hills com os mamilos à mostra.

Dado que a sentença (6) foi publicada num dos jornais de maior 
circulação no Brasil, podemos considerar que se trata de uma variedade 
de português aceitável em boa parte do território nacional, e, portanto, a 
sentença (6) deve ser aceitável. Para evitar complicações desnecessárias na 

7 Certamente é necessário descrever com mais cuidado o que vem a ser essa sobrecarga 
pragmática. Como este texto é apenas um ensaio com o objetivo de apresentar os 
contornos de uma teoria formal sobre mudança semântica e exemplificá-la com dados 
do português recente, basta somente o entendimento intuitivo de tal processo, ou seja, 
o fato de que o ajuste do conhecimento de mundo e de informações do contexto pode 
ser complexo demais diante da opção de reinterpretar (i.e. reanalisar estruturalmente) 
um dado item e assim garantir a composição da sentença em análise. Futuras pesquisas 
devem, contudo, especificar e detalhar esse processo.
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análise a seguir, vamos eliminar alguns dos adjuntos presentes em (6) e 
adaptá-la como a sentença em (7):

(7) Lady Gaga causou num restaurante.

O que chama a atenção em (7) (ou em (6)) é o uso do verbo ‘causar’. 
Normalmente, esse verbo tem dois argumentos, de modo que o primeiro 
causa o segundo, como em: 

(8) João1 causou o incêndio2.
(9) Pedro1 causou o acidente2.

A interpretação usual de causar é [[causar]] = λy.λx [x causa y], e tal 
interpretação dá conta dos casos em (8) e (9). Porém, será que essa mesma 
interpretação dá conta de (7)?

 Aparentemente, não há um argumento, que ocupe o lugar de 
objeto, presente em (7) (e nem em (6)). Portanto, aplicando o que vimos 
na seção 1, podemos fazer as seguintes substituições (considerando apenas 
a contribuição do verbo ‘causar’; o símbolo “...” representa os demais 
componentes da sentença):

S = (7)
α = ‘causar’

S = ... α ... = 
(7) = ... causar ...

[[S]] = [[... α ...]] =
[[2]] = [[... causar ...]]

Dado que ‘causar’ não parecer ter a interpretação vista em [[causar]], 
pois falta um argumento para ele, podemos, em princípio, postular que em 
(7) a interpretação de ‘causar’ é outra, ou seja, [[causar’]], que levará a uma 
interpretação da sentença (7) diferente de [[7]], que indicaremos como [[7’]].

 [[7’]] = [[... causar’ ...]]

Sendo [[7’]]  desviante em relação ao usual, que seria [[7]], o ouvinte 
(no caso, o leitor) deve lançar mão de uma das três opções que vimos na 
seção 7:
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(a) considerar o falante como não cooperativo
(b) reajustar suas suposições sobre o contexto
(c) reanalisar o item α, de modo que ele tenha superficialmente a 

mesma forma, porém uma estrutura e interpretação diferentes de [[α]]

No caso em análise, a opção (a) é claramente desfavorecida, afinal, 
trata-se de uma manchete de jornal, e não esperamos que sentenças com 
essa função devam ser reformuladas pelo falante; o que temos nesse caso é 
apenas o que aparece escrito, e assim, restam as opções (b) e (c).

 Se optar por (b), o ouvinte deve acomodar informações contextuais, 
pressuposições pragmáticas e o conhecimento de mundo: segundo essa 
manobra, seria possível, por exemplo, “resgatar” o significado original de 
‘causar’ e procurar o seu segundo argumento, de modo que esse verbo 
seja interpretado como [[causar]]. Em outras palavras, esta opção se baseia 
na ideia de que há um argumento encoberto de ‘causar’, que pode ser 
recuperado contextualmente, gerando algo como: causar sensação, causar 
rebuliço, causar furor, causar confusão, etc. 

Essa é de fato uma opção plausível, porém, há alguns argumentos que 
a desencorajam. A ocorrência de diversos outros exemplos, com estruturas 
diferenciadas, como os a seguir, é um deles:

(10) João tá causando.
(11) João vai causar com essa roupa.
(12) João causou porque chegou com a namorada nova.

Supondo que mesmo diante da diversidade de exemplos (‘causou’, ‘vai 
causar’, ‘tá causando’), haja um objeto a ser recuperado, qual seria ele? Furor, 
confusão, agitação, reboliço? Todos eles? A decisão sobre (i) a recuperação 
de um objeto e sobre (ii) qual seria ele é pragmaticamente custosa – como 
recuperar um objeto quando não parece haver nada específico no contexto 
que possa servir para tanto? 

 Mais do que isso, o objeto a ser recuperado não pode ser qualquer 
um. O verbo ‘causar’, interpretado como [[causar]], pode relacionar um 
causador a algo positivo ou negativo:

(13) Os terroristas causaram uma tragédia em Boston.
(14) O apelo das mães causou comoção entre as pessoas.



177
Vol.15 - Números 1/2 - 2013

(15) As chuvas estão causando aumento na produtividade agrícola.
(16) Hitler causou um colapso na Europa.

Contudo, vejamos o que acontece ao termos as mesmas sentenças 
sem um objeto explícito:

(13a) Os terroristas causaram uma tragédia em Boston.
(14a) O apelo das mães causou comoção entre as pessoas.
(15a) As chuvas estão causando aumento na produtividade agrícola.
(16a) Hitler causou um colapso na Europa.

As sentenças em (13a)-(16a) são, no mínimo, estranhas, e apesar 
de (13a) e (16a) terem claramente um contexto acessível e se referirem a 
conhecimentos compartilhados, não parece plausível considerar que haja 
um argumento – como ‘tragédia’, ‘guerra’, ‘mortes’, etc. – sendo recuperado 
em sua interpretação. Ora, se a interpretação de ‘causar’ sem os argumentos 
explícitos fosse sempre um caso de recuperação de argumentos, por que 
isso parece não acontecer com (13a) nem (16a)? Note ainda que não temos 
problema em interpretar (10)-(12), que não têm nenhum contexto saliente. 
O que o contraste visto aqui mostra é que o argumento a ser recuperado 
para ‘causar’ não parece ser simplesmente qualquer argumento, mas que há 
alguma especialização nesse verbo nos exemplos (7) e (10)-(12).

 Diante desses dois argumentos (i.e., saber qual é o objeto a ser 
recuperado e a ideia de que ele é sempre positivo), uma saída seria considerar 
a opção (c), e, em vez de recuperar um argumento para ‘causar’, considerar 
sua estrutura como sendo a seguinte:

[[causar’]] = λx [x causa’]

[[causar’]] = λx [x causa’] não significa ‘causar’ com um argumento 
a menos, mas recebe outra interpretação, conforme exploraremos mais 
abaixo. E é justamente por ter uma interpretação diferente de [[causar]], que 
tem dois argumentos, que a estratégia da recuperação do argumento não 
funciona.

É importante revermos essa manobra também do ponto de vista 
da composicionalidade. Em (7), claramente temos uma sentença, que 
é composta por um predicado e seus argumentos. O predicado deve ser 
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‘causar’, e dado que ‘num restaurante’ é um adjunto, o único argumento 
que há é ‘Lady Gaga’; portanto, para termos uma sentença, ‘causar’ deve 
ser interpretado como um predicado de um argumento, exatamente como: 
[[causar’]] = λx [x causa’]. 

Considerando que houve uma mudança em sua estrutura sintática, 
haverá uma mudança em sua interpretação, que agora passa a ser não uma 
causa que envolve um agente causador e um certo efeito, mas sim algo um 
pouco mais difuso, que tem a ver, principalmente, com chamar a atenção, 
ser o destaque de algo – pelo menos como sugestão inicial. Essa nova 
interpretação parece estar ligada a algo positivo e por isso é diferente de 
[[causar]] = λy.λx [x causa y], que é neutro em relação ao efeito ser algo 
positivo ou negativo; isso explicaria o contraste entre os exemplos (7) e 
(10)-(12), de um lado, e (13a)-(16a), de outro.

 Por fim, segundo a teoria que estamos apresentando e defendendo 
aqui, a passagem de [[causar]] = λy.λx [x causa y] para [[causar’]] = λx [x 
causa’], do ponto de vista tanto da estrutura quanto da interpretação, é 
consequência da sobrecarga pragmática de recuperar um objeto para 
‘causar’ – qual ele seria? qual estratégia usar para tanto?; considerando o 
falante cooperativo e o princípio da composicionalidade, só teremos uma 
sentença interpretando ‘causar’ como [[causar’]] = λx [x causa’], e aqui temos 
uma instância de mudança semântica. 

 Os cuidados e ressalvas que tomamos ao descrever as perambulações 
do verbo ‘causar’ tem a ver com o fato de essa mudança não estar totalmente 
consolidada: consideramos que se trata de uma mudança em andamento, e 
pode bem ser o caso que ele seja abandonada. Mas, seja como for, temos 
condições de explicar suas dinâmicas. 

Vejamos agora um outro exemplo; considere as sentenças abaixo:

(17) João tá se achando.
(18) Maria se acha muito.
(19) Amanhã, quando sair com o carro novo, João vai estar se achando.

Do mesmo modo que ‘causar’, o verbo ‘achar-se’ aparece em 
estruturas na qual falta, aparentemente, um de seus argumentos8. E, do 

8 É importante notar que o argumento a ser recuperado para o verbo ‘achar-se’ é uma 
small clause; isso, contudo, não afeta nossa argumentação.
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mesmo modo, seria o caso de recuperar um argumento para ele? Se sim, 
qual? Mais uma vez, o ouvinte encontra-se na situação de escolher se o 
falante está contando com um argumento a ser contextualmente recuperado 
ou se usa um dado item com um sentido diferente do usual (além, é claro, 
da opção (a), que é pedir uma reformulação ao falante; não consideraremos 
essa opção aqui, pois ela significa lidar com outra sentença).

Em princípio, ‘achar-se’ pode se combinar com avaliações positivas 
ou negativas, como ilustram os exemplos abaixo:

(20) O João se acha bonito demais.
(21) O João se acha feio demais.

E qualquer uma dessas sentenças pode receber as seguintes 
continuações:

(20) O João se acha bonito demais.
 , e ele de fato é / , e ele é mesmo.
 , mas ele não é tudo isso / , mas ele não tá com essa bola toda.
(21) O João se acha feio demais.

, e ele de fato é / , e ele é mesmo.
, mas ele não é tudo isso9.

Se a estratégia a ser adotada pelo ouvinte é a de recuperar um 
argumento para ‘achar-se’, ele deve considerá-lo como o mesmo verbo 
presente em (20) e (21), e portanto aceitar, em princípio, as mesmas 
continuações que essas sentenças permitem. Porém, as continuações abaixo 
mostram que esse não é o caso:

(17) João tá se achando.
?? , e ele de fato é / , e ele é mesmo.

 , mas ele não é tudo isso / , mas ele não tá com essa bola toda.
(18) Maria se acha muito.

?? , e ela de fato é / , e ela é mesmo.
 , mas ela não é tudo isso / , mas ela não tá com essa bola toda.

(19) Amanhã, quando sair com o carro novo, João vai estar se achando.

9 A continuação ‘mas ele não tá com essa bola toda’ não cabe aqui porque ela nega uma 
avaliação positiva.
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?? , e ele de fato é / , e ele é mesmo.
 , mas ele não é tudo isso / , mas ele não tá com essa bola toda.

Para (17)-(19), a interpretação associada ao verbo ‘achar-se’ tem algo 
de pejorativo ou negativo, e por isso a sequência que vai de encontro à 
afirmação feita (‘, e ele de fato é / , e ele é mesmo’, ou variações) não é 
feliz: o falante de (17)-(19) afirma algo que julga ser ruim e depois nega 
isso. Note que isso não é o caso com o ‘achar-se’ de (20)-(21), que tem 
uma interpretação, por assim dizer, neutra e por isso permite as duas 
continuações sugeridas.

Esses contrastem mostram que, assim como no caso de ‘causar’, o 
uso de ‘achar-se’ sem um argumento explícito parece ter uma interpretação 
mais específica, e, se esse for o caso, estamos mais uma vez diante de um 
exemplo de mudança semântica. Novamente, o que guiará tal mudança (i.e., 
a escolha pela opção (c) vista acima) é a sobrecarga pragmática envolvida 
na recuperação de um possível argumento. Ao optar por não fazer isso, 
através da composicionalidade, a única maneira de haver uma sentença é 
atribuir outra interpretação ao item ‘achar-se’, o que explicaria o contraste 
entre as continuações possíveis para (20)-(21) vs. (17)-(19). Em ambos os 
casos, partimos de um verbo com um significado mais amplo (i.e., neutro) 
para uma interpretação mais específica – positiva no caso de ‘causar’ e 
negativa/pejorativa para o caso de ‘achar-se’. Nem precisamos dizer: as 
análises apresentadas acima são preliminares e precisam ser elaboradas mais 
profundamente.

 A análise do que houve com ‘causar’ e com o verbo ‘achar-se’ nos 
exemplos acima serve para ilustrar o uso expressivo que o falante faz de 
um verbo bem estabelecido na língua: ao usar ‘causar’ de outro modo, o 
falante dá a entender ao ouvinte que o único argumento desse verbo é algo 
que merece destaque, que chama a atenção. Para chegar a tanto, o ouvinte 
lança mão de princípios pragmáticos para considerar que a sentença que ele 
recebeu, ainda que aparentemente anômala, é uma sentença bem-formada. 
Através do princípio da composicionalidade, o ouvinte “resgata” a sentença 
dessa anomalia reanalisando estruturalmente um dos itens presentes nela: 
a ideia é que, para que a “conta feche” e haja uma sentença, um dado item 
tem que ser interpretado diferentemente (ainda que na superfície tenha 
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a mesma forma), e é aqui que entra a reanálise. Ainda pelo princípio da 
composicionalidade, a mudança na estrutura de um item causará uma 
mudança na sua interpretação. Se tal mudança vai ou não se fixar na língua 
é uma questão que veremos mais adiante. Vale ainda que o mesmo se dá, 
mutatis mutandis, para o verbo ‘achar-se’. 

Na próxima seção, traremos alguns exemplos de estruturas que 
poderiam ter sua gênese em mecanismos semelhantes.

4. Possíveis exemplos a serem investigados
 Antes de começar efetivamente esta seção, é necessário fazermos 

uma importante ressalva: as considerações que faremos nesta parte 
são extremamente especulativas e servem apenas como ilustração das 
possibilidades trazidas pela teoria apresentada acima. A confirmação, 
elaboração ou refutação de nossas considerações dependem de uma 
investigação semântica e histórica ainda por ser feita.

Tomemos os seguintes exemplos que envolvem o verbo ‘ver’:

(22) Me vê dois pão (pães).
(23) Me vê 20 reais de gasolina.
(24) Vê um quilo de carne moída pra mim.
(25) O advogado vai ver os documentos para mim.

A pergunta a ser feita é: qual é a interpretação do verbo ‘ver’ nos 
exemplos acima? Em nenhum dos casos de (22) a (25) ela parece ser 
‘enxergar’, como poderíamos supor para o verbo ‘ver’ usual, que tem dois 
argumentos, de modo que um é o que vê e o outro é aquilo que é visto, 
[[ver]] = λy.λx [x vê y].

 Contudo, mesmo sem ainda analisar os exemplos em (22)-(25), é 
importante considerar as outras possibilidades do verbo ‘ver’10:

(26) João viu a Maria.
(27) João viu que ia chover.
(28) João viu se ia chover.
(29) João viu que ia reprovar de ano.
(30) Vê se dá pra fazer isso?

10 Talvez (27) e (28) possam receber uma interpretação próxima à ‘enxergar’; o que interessa 
aqui, contudo, é a interpretação diferente desta, algo como ‘perceber’ e ‘checar/averiguar’, 
respectivamente.
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O exemplo (26) apresenta um ‘ver’ “bem-comportado”, com 
dois argumentos que são indivíduos, cuja interpretação pode ser de fato 
capturada por [[ver]] = λy.λx [x vê y]. Contudo, o mesmo não se dá com os 
exemplos de (27) a (30); nesses casos, o verbo ‘ver’ tem uma proposição 
como um de seus argumentos, e não um indivíduo, introduzida por ‘que’ ou 
‘se’: [[ver que/se]] = λp.λx [x vê que/se p].

 Obviamente, os significados de ‘ver que’ e ‘ver se’ são bem 
diferentes; com ‘ver que’ podemos veicular algo próximo de uma percepção 
e/ou constatação, mas com ‘ver se’ o que veiculamos é algo próximo ao 
significado de ‘checar’, ‘verificar’, ‘conferir’, ‘averiguar’. To m e m o s 
novamente os exemplos (24) e (25), repetido abaixo11:

(24) Vê um quilo de carne moída pra mim.
(25) O advogado vai ver os documentos para mim.

Qual é a estrutura do verbo ‘ver’ nesses exemplos? Num primeiro 
olhar, poderíamos dizer que há dois argumentos que são indivíduos – em 
(24), teríamos como argumento o antecedente (que está, obviamente, 
elidido) e ‘um quilo de carne’ e em (25), ‘o advogado’ e ‘os documentos’. 
Contudo, a interpretação de ‘ver’ em (24) e (25), apesar de esse verbo ter 
a mesma forma que o ‘ver’ bem-comportado de (26), certamente não é a 
mesma: não há alguém que vê (i.e., enxerga) e algo que é visto12. 

Qual é a interpretação de ‘ver’ nesses casos? Qual seria uma paráfrase 
razoável para (24) e (25)? As paráfrases interessantes parecem envolver 
diferentes verbos:

(24’) Venda/dê um quilo de carne moída pra mim.
(25’) O advogado vai preparar/elaborar os documentos para mim.

Os outros exemplos que envolvem o verbo ‘ver’ em estruturas 
semelhantes provavelmente demandaram outros verbos; não há uma única 
paráfrase para ‘ver’ que dê conta dos casos de (22)-(25). Não exploraremos 
a fundo esta questão aqui; interessa-nos chamar a atenção para dois pontos: 
11 Note que o beneficiário, ‘para mim’, pode aparecer também como ‘me’: (24a) Me vê um quilo de 

carne moída; (25a) O advogado vai me ver os documentos.
12 Claro, é possível que o atendente (i.e. o sujeito interpelado) apenas olhe a carne 

e o advogado apenas olhe os documentos, mas essas interpretações certamente 
não são as preferenciais.
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(i) o verbo ‘ver’ não muda superficialmente sua estrutura em (22)-(25), ou 
seja, relaciona dois indivíduos, porém não mais numa relação de enxergar; 
(ii) a relação expressa pelo verbo ‘ver’ em (22)-(25) não é a mesma em todos 
os exemplos, e não parece poder ser explicada por uma simples e única 
metáfora ou metonímia associada a ‘ver’.

Pode ser então que estejamos diante de mais um exemplo de mudança 
semântica, na qual a estrutura usual do verbo ‘ver’ [[ver]] = λy.λx [x vê y], que 
relaciona dois indivíduos, não mais os relaciona sob a relação de enxergar, 
mas sim sob outras possibilidades a serem ainda descrita. Se esse for o 
caso, o que houve é a “aproveitamento” (por falta de um termo melhor) 
de uma estrutura para veicular outros significados. A composicionalidade 
e a reanálise estrutural entram aqui para dar conta do fato de termos uma 
sentença com ‘ver’ mesmo quando temos dois argumentos mas não uma 
relação de enxergar – uma saída então é atribuir outra interpretação para 
esse item.

 Um outro possível exemplo pode ser encontrado no verbo ‘dar’ e em 
seus diversos usos no PB de hoje. Com exceção do exemplo (31), as outras 
sentenças apresentam usos diferenciados de ‘dar’:

(31) João deu o presenta pra Maria.
(32) O deu nele?
(33) Quanto deu?
(34) Dá pra/de fazer?
(35) De Curitiba pra Florianópolis dá 3 horas/300 km.
(36) João deu uma de bobo.

(37) João deu uma cabeçada na parede/uma pensada no assunto.

Em (31), temos a seguinte interpretação para o verbo ‘dar’:

[[dar]] = λz.λy.λx [x dá y para z],

Contudo, em todos os outros exemplos, ‘dar’ tem interpretações e 
estruturas diferentes, seja com menos ou outros tipos de argumentos (cf. 
(32), (34) e (36)) seja com outra funcionalidade sintática (cf. (37)).

Um primeiro passo seria tentar agrupar os usos acima em categorias 
para tentar discernir alguma sistematicidade. Poderíamos, por exemplo, 
interpretar ‘dar’ como um verbo que tem algum tipo de resultado associada e 
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assim tentar explicar (33) e (35): em ambos os casos, fala-se de um resultado, 
seja da conta (i.e., uma somatória) seja de uma distância percorrida. Em 
princípio, seria necessário uma análise diferente para lidar com (32) e (36); 
ainda uma outra para lidar com (34) e provavelmente mais uma para lidar 
com (37).

 Seja como for, a ideia seria buscar em sobrecargas pragmáticas 
associadas a enriquecimentos expressivos as linhas gerais que, através da 
composicionaldiade, levariam aos diversos usos e forma de ‘dar’ no PB. 
Essa seria, em contornos gerais, a pesquisa semântico-histórica a ser 
empreendida. Aqui, cabe-nos apenas deixar os exemplos e sugestões.

CONCLUSÃO

Neste texto, apresentamos uma teoria sobre mudança linguística 
que tem por base a semântica e a pragmática formais. Como vimos, a 
composicionalidade e a reanálise nos permitem pensar nos problemas de 
mudança linguística como a solução para um problema de combinação 
sintático-semântica, de modo semelhante (guardadas as devidas proporções) 
à solução de uma equação como: 2 + x = 10.

É o mecanismo com base na pragmática das línguas naturais que faz 
com que o ouvinte atribua a um dado item uma interpretação diferenciada, 
para que, através dela, seja possível chegar composicionalmente a uma 
sentença.

Mencionamos anteriormente que a mudança é gradual, e a 
gradualidade da mudança vem do fato de que as interpretações resultantes 
da reanálise devem ocorrer inúmeras vezes entre os participantes de uma 
conversa para ela seja percebida como algo usual e não mais como um 
recurso expressivo empregado em situações específicas. A difusão de um 
dado uso como algo padrão por toda uma comunidade de fala demanda 
tempo. A ideia é que estamos diante de uma estratégia inflacionária: quanto 
mais usado um dado termo numa interpretação inovadora, mais fraca ela se 
torna. Um falante lança mão de uma interpretação desviante para veicular 
algo mais forte e/ou mais específico; o ouvinte deve reanalisar um dado 
item para chegar à interpretação desejada pelo falante; esse uso novo é 
difundido, lenta e gradualmente, entre a comunidade de falantes, ou seja, 
a estratégia de reanalisar um dado item é aplicada inúmeras vezes; porém, 
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com o uso por todos de um item que era, em princípio, diferenciado, ele 
passa a ser a norma e pode vir a ser considerado como algo obrigatório 
(i.e. gramatical); isso acontece, provavelmente, quando uma nova geração 
de falantes ouve apenas o item em questão em sua nova interpretação e 
considera, portanto, que aquela é a interpretação usual atribuída a ele – 
nesse caso, o item perdeu toda a sua novidade e distintividade e passa a ser 
mais uma peça da gramática.

Está para além dos objetivos deste texto especular sobre quais 
reanálises de fato ganham um lugar na gramática e quais são abandonadas. 
O que podemos dizer é que a reanálise não envolve mecanismos alheios 
à interpretação das sentenças das línguas naturais e que a fixação de um 
dado item com certa interpretação é um dos principais fatores por trás das 
mudanças linguísticas no nível da gramática.
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RESUMO

 Este artigo objetiva apresentar resultados quantitativos sobre o comportamento 
dos pronomes de 2ª pessoa na posição de sujeito e na de complemento verbal. 
A análise baseia-se numa amostra constituída por cartas escritas no Rio de 
Janeiro, Bahia e Minas Gerais em fins do século XIX e início do século XX. 
Considerando três subsistemas de tratamento na posição de sujeito: (i) tu; (ii) 
você e (iii) você ~ tu, buscamos correlacionar os padrões de variação entre tu e 
você com as formas variantes utilizadas como complemento: acusativo (te ~ 
você~lhe~o/a), dativo (te~lhe~para/a você) e oblíquo (para ti ~ você) (cf. LOPES 
e CAVALCANTE, 2011). Nosso intuito é mostrar que esses subsistemas que 
aparecem no português brasileiro (PB) atual remontam ao século XIX. Os 
resultados evidenciaram que (i) a variação das formas de complemento verbal 
reflete a mudança na posição de sujeito causada pela implementação de você 
no paradigma pronominal do PB; (ii) na posição de acusativo, o clítico te foi a

1  São responsáveis pelo levantamento dos dados nas cartas do Rio de Janeiro os bolsistas do CNPq 
e mestrandos da UFRJ Thiago Laurentino de Oliveira e Camila Duarte. Os bolsistas de Iniciação 
Científica da UFRJ Marina Henriques, Karine Cristi e Diogo Marinho também auxiliaram nessa 
tarefa.

2 O levantamento de dados da Bahia contou com a colaboração de Aroldo Leal de Andrade 
(UNICAMP/FAPESP) e Mariana Fagundes de Oliveira (UEFS).
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forma mais produtiva nas três áreas estudadas (RJ, BA e MG), embora o clítico 
lhe também tenha sido frequente na Bahia; (iii) em posição dativa e oblíqua, 
observamos algumas diferenças: nas cartas escritas na Bahia e Minas Gerais, 
houve uma correlação entre os complementos dativos e oblíquos e as formas 
usadas na posição de sujeito; no Rio de Janeiro, a frequência do dativo te foi 
maior do que as outras formas, mesmo quando você não era empregado na 
posição de sujeito. 
Palavras-Chave: pronomes pessoais, segunda pessoa, acusativo, dativo, 
oblíquo.

ABSTRACT

This paper aims to present quantitative data on the behavior of  2nd person 
pronouns in subject and complement position. The analysis is based on a 
sample of  private letters written in Rio de Janeiro, Bahia and Minas Gerais 
between the end of  the 19th century and the beginning of  the 20th century. 
Considering three sub-systems of  addressing forms in subject position: (i) 
only tu; (ii) only você, and (iii) você ~ tu, we intend to correlate the patterns 
of  variation between tu and você (you.sg.nom) with the variant forms in 
complement position: accusative (te ~ você~lhe~o/a), dative (te~lhe~para/a você) 
and oblique (para ti~você) (LOPES E CAVALCANTE, 2011). We want to show 
that these sub-systems that appear in contemporary Brazilian Portuguese (BP) 
can be traced back to the 19th century. The results show (i) the variation in 
complement position in BP is a reflex of  the change in subject position caused 
by the implementation of  você (you.SG) in the pronominal paradigm; (ii) in 
accusative position, the clitic te (you.SG.ACC) was the most frequent form in 
the three areas studied (RJ, BA and MG), although the clitic lhe be frequent in 
Bahia; (iii) in dative and oblique position, we observed some differences: in the 
letters written in Bahia and Minas Gerais, there was a correlation between the 
dative and oblique complement and the form used in subject position; in Rio 
de Janeiro, the frequency of  dative te (you.SG. DAT) was higher than the other 
variant forms even when there was você (you.NOM) in subject position.
Keywords: personal pronouns, second person, accusative, dative, oblique.

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo principal resgatar, na escrita 
epistolar produzida em diferentes localidades (Rio de Janeiro, Minas Gerais 
e Bahia) nos séculos XIX e XX, vestígios das atuais diferenças entre os 
subsistemas de tratamento pronominal do português brasileiro (doravante 
PB): (i) tu, (ii) você e (iii) você ~ tu. Tal distinção ternária foi proposta por 
Lopes e Cavalcante (2011), com base na descrição feita por Scherre et al 
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(2009). O subsistema (i) prevê o predomínio do pronome tu na posição de 
sujeito, como ocorre em algumas áreas do sul do Brasil (Rio Grande do 
Sul). O subsistema (ii) ocorreria nas localidades com uso preponderante 
de você (Minas Gerais, São Paulo e Salvador na Bahia). O subsistema (iii) 
pressupõe a coexistência de você e tu como se verifica, por exemplo, no 
Rio de Janeiro. Além de identificarmos o perfil dos remetentes das cartas 
em função dos subsistemas propostos, pretendemos ainda correlacionar 
as formas variantes de 2ª pessoa (doravante 2P) na posição de sujeito (tu, 
você) às de complemento verbal (acusativo, dativo e oblíquo) no intuito de 
verificar se há uma configuração simétrica, ou não, em cada subsistema de 
tratamento.

Projetamos, neste trabalho, a hipótese de que, já nos séculos XIX e 
XX, se deixavam delinear os ambientes morfossintáticos favorecedores do 
você no PB atual. Para tal, assumimos que a inserção do você, no quadro de 
pronomes do PB, se deu, principalmente, como sujeito preenchido e complemento 
preposicionado oblíquo. Contudo, entendemos que, como um legítimo 
processo de mudança linguística, as formas do antigo paradigma de tu não 
se perderam, com a entrada do você no sistema, mas se mantiveram vivas no 
te complemento acusativo (“eu te amo”) e dativo (“Vocêi arranjou aquilo que 
eu tei pedi”) em convivência com as formas alternantes, menos produtivas, 
relacionadas ao paradigma de você (‘lhe’ e ‘a você’). Isso ocorreu e continua 
ocorrendo tanto nos subsistemas tratamentais em que o tu prevalece, quanto 
naqueles em que o você predomina como pronome-sujeito.

Neste trabalho, conduzimos a análise à luz da perspectiva teórica da 
Sociolinguística Variacionista de orientação Laboviana (LABOV, 1994). A 
quantificação dos dados se deu através do pacote de programas Goldvarb 
para o cálculo das frequências das formas variantes nas amostras das 
missivas brasileiras, seguindo as orientações metodológicas de uma pesquisa 
sociolinguística.

A estruturação deste texto é a seguinte: inicialmente, retomamos 
brevemente as consequências da reorganização do quadro pronominal do 
PB geradas pela inserção do você no sistema. Em seguida, apresentamos os 
corpora que embasa este trabalho. Na sequência, expomos os resultados em 
relação ao preenchimento do sujeito na produção escrita das três localidades 
e descrevemos o quadro de variação entre as formas tu e você como sujeito, 
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relacionando-as às respectivas estruturas de complementação acusativa, 
dativa e oblíqua na produção escrita de baianos, cariocas e mineiros. Por 
fim, apresentamos as considerações finais e as referências.

1. Os contextos estruturais de inserção do você e de retenção do tu no 
quadro pronominal do português brasileiro

Da forma nominal de tratamento (vossa mercê), o você resguardou, por 
um lado, a indiretividade que lhe era peculiar e a concordância formal com 
a 3ª pessoa do singular (3P), ainda que a sua interpretação semântica seja a 
de 2ª pessoa do singular (2P). Por outro lado, adquiriu traços pronominais 
tais como a sua prevalência na função sintática de pronome-sujeito e a sua 
combinação com pronomes pessoais átonos e possessivos de 2P: ‘Você disse 
que eu tei acharia na faculdade para pegar o teui livro’ – falante carioca; ‘Uma coisa 
eu vou tei falá com ocêi

3’ – falante de Venda Nova – MG. A possibilidade dessa 
combinação de formas do paradigma de tu (te, teu) com formas do paradigma 
de você (você, com ocê) mostra que a simetria ou uniformidade do tratamento 
não configura os atuais sistemas de tratamento de 2P no português 
brasileiro. Considerando que a inserção de você no sistema pronominal do 
PB se encaminhou preferencialmente pelas funções sintáticas de sujeito e 
de complemento preposicionado, cf. Rumeu (2008), Lopes e Cavalcante (2011), 
voltamos o escopo deste estudo para a correlação entre a inserção de você 
na posição de sujeito e os seus reflexos no sistema pronominal do PB, 
observando as novas possibilidades combinatórias que foram se firmando 
ao longo do tempo (você/tu com te~lhe~para você) nas produções escritas de 
baianos, cariocas e mineiros (XIX-XX). 

Considerando a diversidade de formas de pronomes-complemento 
que se harmonizam com as formas tu e você, convém tecer um breve 
panorama dessa realidade variável do PB atual, com base em resultados de 
algumas pesquisas linguísticas diacrônicas e sincrônicas. Numa perspectiva 
histórica, com base na análise de peças de teatro produzidas entre 1833 e 
1988, Brito (1999) analisou o sistema pronominal de 2a pessoa na função 
de objeto. As estratégias de pronome-complemento de 2P produtivas 

3 DUARTE, F. B.; DINIZ, C. R. Eu te falei para você: redobro de pronomes? In: RAMOS, J. M.; 
COELHO, S. (Org.). Português Brasileiro Dialetal: temas gramaticais. 1ª ed. São Paulo: Mercado de 
Letras, 2013 p.91-102.
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em peças teatrais de Martins Pena, Graça Aranha, Oswald de Andrade e 
Gianfrancesco Guarnieri foram as seguintes: te, ti, lhe o/a, você, convosco, zero, 
senhor. Ainda no século XIX (1º período), foi observada a concorrência 
entre as formas te e lhe, com 44% e 37%, respectivamente. Ao chegar ao ano 
de 1988, foi instaurada uma polarização entre as formas clítica te e lexical 
você, com 58% e 24%, respectivamente, no material analisado pela autora. 

Em relação aos dados de fala da contemporaneidade, trazemos à 
tona alguns resultados de pesquisas com as localidades de Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, Goiás e Paraná. Para a fala do município mineiro de São 
João da Ponte, no interior de Montes Claros (MG), Mota (2008) interpretou 
o tu como um resquício do falar rural. Enquanto na posição de sujeito 
o você prevaleceu em 79% dos dados, na posição de complemento, o te 
resiste, com peso relativo .91, sobrepondo-se, nesse contexto sintático, ao 
você. Observou ainda o predomínio do tu, sobretudo, nas relações sociais 
mais íntimas, entendendo que esse fato linguístico mostrou-se estável nessa 
comunidade linguística do interior de Minas. 

No que se refere à fala carioca, Gomes (2003, p. 87) identificou 
um amplo quadro de formas pronominais de 2ª pessoa: você e tu, para o 
nominativo; te, lhe, você para o acusativo e te, lhe, a ~ para você para o dativo. 
A autora mostrou que, enquanto na 2P há a forte presença de clíticos, na 
terceira pessoa, só ocorrem as formas tônicas dos pronomes, uma vez que 
os clíticos de 3P (o/a/os/as) praticamente desapareceram. 

Com relação à fala rural de Goiás, Nascimento (2009) observou que 
a forma para, dentre as formas variantes a ~ ø ~ clíticos de expressão do 
dativo com verbos bitransitivos, prevaleceu em 74% dos dados, seguido 
por clíticos de 1P e 2P, em 15% dos dados, pelo zero (ø), em 09% dos 
dados, e pela preposição a, em 02% dos dados. A tendência observada foi 
a de uma maior produtividade do para na expressão do dativo, ainda que a 
forma zero (ø) tenha se mantido estável em comunidades linguísticas cuja 
influência da escolarização era extremamente baixa. Já no que se refere à 
fala rural do Paraná, Brito (1999, p.61) notou a produtividade do pronome-
complemento te que alcançou 63,5% em relação aos dados de você e te ... 
você, em 30% e 6,5% dos dados, respectivamente, numa sequência como “o 
que que te salvô você?”. Diante das possibilidades combinatórias de pronomes-
complemento de 2P com formas de 3P, pretendemos responder as seguintes 
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questões: (i) Como se configuravam os sistemas de referência à 2ª pessoa 
do singular na função de sujeito e de complemento em distintas localidades 
brasileiras nos séculos XIX-XX? (ii) O clítico te era produtivo, tanto no 
sistema tratamental no qual predominava tu, quanto no que prevalecia você 
como sujeito? (iii) As diferenças regionais quanto à variação entre te~lhe já 
se faziam notar na produção escrita do início do século passado? (iv) Quais 
as formas variantes de complemento verbal (acusativo, dativo e oblíquo) 
nas localidades controladas? 

2. As amostras de escrita epistolar: cartas baianas, cariocas e 
mineiras.

Este estudo está embasado em corpora constituídos por cartas pessoais 
baianas (1880-1950), cariocas (1870-1940) e mineiras (1900-1960). Ainda 
que os dados não estejam equilibrados em relação ao recorte temporal, 
visto que as produções baianas e cariocas percorrem desde fins do XIX até 
a 1ª metade do XX e para a escrita mineira não se tenha conseguido recuar 
até fins do século XIX, os resultados interpretados neste estudo seriam 
evidências linguísticas que tendem a ser reforçadas com a ampliação das 
amostras. Façamos um esforço...

Para as cartas baianas, trazemos as cartas disponibilizadas por Carneiro 
(2011). A autora editou, em versão fac-similada, cartas pessoais produzidas 
por baianos no período de 1876-1959. Tais cartas estão digitalizadas na 
versão XML a partir da ferramenta Edictor e encontram-se on line como 
parte do corpus compartilhado PHPB – BA no sistema de Corpus Eletrônico 
de Documentos Históricos do Sertão (http://www2.uefs.br/cedohs/).

Para as cartas cariocas, há cerca de cento e sessenta cartas íntimas, 
disponibilizadas em sua versão XML como parte do corpus compartilhado 
PHPB – RJ (http://www.letras.ufrj.br/laborhistorico/). Trata-se de cartas 
pertencentes aos Acervos Cupertino do Amaral (1870-1890), Land Avelar 
(1907-1917), Afonso Penna (1896-1926), Oswaldo Cruz (1889-1915) e 
entre o casal de noivos Jaime e Maria (1936-1937).

Para as cartas mineiras, temos cerca de setenta e quatro cartas íntimas. 
Trata-se de missivas íntimas trocadas entre a poetisa Henriqueta Lisboa e 
os seus familiares e amigos (1917-1960), bem como entre o poeta Abgar 
Renault e a sua noiva (1923-1926). As missivas mineiras que subsidiaram 
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este estudo fazem parte do Projeto “A variação Tu e Você no português 
brasileiro: edição fac-similar diplomático-interpretativa de cartas mineiras” 
e encontram-se no Acervo dos Escritores Mineiros (FALE/UFMG).

Visto que foram apresentadas as amostras, passemos à análise dos 
resultados.

3. O preenchimento do sujeito com tu e você: distribuição geral dos 
resultados (séc. XIX-XX).

Estudos4 sobre a história da variação tu e você já demonstraram, em 
amostras de natureza distinta, que a posição de sujeito foi um contexto 
sintático através do qual o você se inseriu no sistema pronominal do 
português brasileiro. É preciso acrescentar o fato de o segundo quartel 
do século XX (entre os anos 20 e 30) ter sido o período em que o você 
começou a se especializar como pronome-sujeito, coincidindo, cf. Duarte 
(1993), com o momento de uma mudança na marcação do parâmetro de 
sujeito. O PB que era positivamente marcado em relação ao parâmetro de 
sujeito nulo [+ sujeito nulo], figurando como uma língua pro-drop até 1937, 
cf. Duarte (1993, p.123), e passou posteriormente a ser negativamente 
marcado [- sujeito nulo] como uma língua não pro-drop. As análises 
históricas apontam para o predomínio do tu nulo até os anos 40 do século 
XX, nas cartas cariocas, com cerca de 70% de produtividade, concorrendo 
com o você preferencialmente pleno. Tendo em vista essas considerações 
gerais, mostraremos neste estudo, primeiramente, os resultados da posição 
sintática de sujeito e o seu preenchimento em cartas brasileiras de fins do 
século XIX e 1ª metade do século XX.

Passemos à distribuição das formas tu e você nas produções textuais de 
baianos, cariocas e mineiros:

4 Rumeu (2004) e (2008) analisou cartas setecentistas, oitocentistas e novecentistas, Machado (2006), 
peças teatrais do século XX e Lopes et al. (2011), cartas destinadas a Rui Barbosa.
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LocaLidades 

BrasiLeiras

Formas de 2P sujeito nuLo sujeito 

PLeno

totaL

BA

Você (77%) 45/106 (42%) 61/106 (58%)

138/958

(15%)

Tu (01%) 01/01 (100%) -
O/A Senhor 

(a) (22%)
12/31 (39%) 19/31 (61%)

MG Você (60%) 20/88 (23%) 68/88 (77%) 148/958

(15%)
Tu (40%) 52/60 (87%) 08/60 (13%)

RJ Você (27%) 34/180 (19%) 146/180 
(81%)

672/958

(70%)Tu (73%) 364/492 (74%) 128/492 
(26%)

Tabela 1: Distribuição das variantes de sujeito de 2P (nulo e pleno) 
em cartas brasileiras.

De um modo geral, observamos que Bahia e Minas apresentaram 
uma maior produtividade de você, com 77% e 60%, respectivamente, 
em contraposição ao Rio de Janeiro, onde o tu prevaleceu, com 73% de 
frequência. Na escrita baiana, constatamos que o pronome você dividiu o 
espaço com o senhor, em 22% dos dados. 

No que se refere ao preenchimento do sujeito, verificamos, na 
produção escrita das três localidades brasileiras em análise, não só a 
preferência pela realização plena do você, bem como a opção pelo tu nulo, 
como verificamos de (01) a (05). Em relação ao você, essa configuração se 
compatibiliza com a sua origem nominal (vossa mercê), assim como ocorre com 
o/a senhor(a). Tais formas semanticamente remetem ao interlocutor (sujeito 
de 2P), ainda que formalmente se harmonizem com formas verbais de 3P. 
Como únicos indicadores de pessoa, assumem uma maior produtividade 
como sujeito pleno. O tu, por outro lado, foi preferencialmente acionado 
com a sua desinência número-pessoal específica de P2, figurando como um 
pronome-sujeito preferencialmente não expresso, como notamos de (03 a 
05). Interessante observar ainda, nesse material escrito do século passado, 
a presença das duas formas variantes na mesma carta como pode ser visto 
em (2) e (5): 

(01) “já deve estar você com o seu belo livro às mãos.” (MG, PP. s.l., 
01/04/1925)
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(02) “Podia tambem escrever a seo Pae, e D. João P. porem entendo 
não ser necessário só basta que você si enteressou. Como ø 
sabes...” (RJ, NP, carta 11, 08/11/1906)

(03) “A corôa que ø mandaste não poude ser a tempo depositada no 
ataúde, por que o telegramma chegou depois do enterro.” (BA, 
LVF, carta 286, 1900)

(04) “faço votos a Deus para que te protega concedendo ø graças e 
felicidades que ø és merecedora, saude e paz. Sinto passar este 
dia longe de voce, mas ø terás ahi teu Pae...” (MG, MRVL, BH, 
15/07/1937)

(05) “voce manda dizer em que trem vem para eu ir, voce vem no 
trem das 8 horas para ø ires no das 7 horas para ø não ficares 
muito cansadinho. Eu na semana passada escrevite 6 cartas eu 
juro portudo que voce quizer” (RJ, MJ, carta 05, 29/09/1936)

Passemos aos comentários sobre o preenchimento do sujeito em 
cada uma das três localidades em análise. 

Nas cartas baianas, o inovador você concorreu com a forma o/a 
senhor(a), prevalecendo em 77% dos dados. Em relação ao seu preenchimento, 
observamos que, com uma frequência de 58%, o você se mostrou preenchido. 
Nas missivas cariocas, houve uma maior concorrência entre você e tu, com 
27% e 73% dos dados, respectivamente. Em relação ao seu preenchimento, 
verificamos que o tu predominou como sujeito nulo, com 74% e o você, 
em contrapartida, apresentou-se expresso, com uma produtividade de 81%. 
Para as cartas mineiras, notamos a preferência pelo você em 60 % dos dados. 
Com relação a sua expressão (nula ou plena), identificamos que, em 77% 
dos dados, o você se apresentou pleno, ao passo que o tu assumiu, com 87% 
de frequência, a expressão nula.
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Com o intuito de observarmos o gradualismo do processo de inserção 
do você no sistema de pronomes do PB, especializando-se na função de 
pronome-sujeito, passemos à análise contrastiva da sua distribuição pelas 
cartas baianas (1880-1950), cariocas (1870-1940) e mineiras (1900-1960).

Gráfico 01: Distribuição do inovador você em cartas brasileiras: 1870-1960.

Resguardadas as ressalvas em relação ao desequilíbrio entre as 
amostras e os distintos períodos que vão desde fins do século XIX até 1ª 
metade do século XX, para as cartas baianas e cariocas, e tão somente a 
1ª metade do século XX para as cartas mineiras, é possível, com base na 
análise do gráfico 1, observar alguns fatos interessantes. 

Nas cartas cariocas, na verdade, identificamos dois momentos distintos 
representados no gráfico. No primeiro (1870), a forma você apresentava-se 
como uma estratégia de polidez associada ainda ao tratamento mais formal 
Vossa Mercê. Todos os dados encontrados nas cartas de 1870 foram escritos 
pelo mesmo remetente como uma fórmula fixa que se repetia na seção de 
despedida: “Desejo que você esteja boa”. Em uma segunda fase, entre 1880 
e 1900, as duas estratégias (tu e você) apareceram como formas variantes 
no mesmo contexto de uso como pode ser visto no exemplo (02). A forma 
tu ainda era mais frequente, sendo empregada preferencialmente como 
sujeito nulo. Tal comportamento mudou a partir de 1910-20: as taxas de tu 
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decresceram e as de você aumentaram. Os cariocas seguiram com o perfil de 
alternância entre as formas tu e você com fluxo e contrafluxos ocasionados 
pelo tipo de carta analisada. Nas cartas de amor de fins dos anos 1930, por 
exemplo, o uso do tu íntimo suplantou o emprego de você.

Nas cartas baianas, observamos, a partir de 1900, uma curva de 
ascendência em relação ao você, alcançando 93%, em 1930, e mantendo-
se no nível dos 57%, em 1950. A variação, nesse caso, foi estabelecida 
praticamente entre você e o/a senhor(a). 

No que se refere à amostra mineira, verificamos que o você prevaleceu 
quase categoricamente, variando entre 89% e 100%, entre os anos de 1940 e 
1960. Cotejando as três amostras de produções textuais de baianos, cariocas 
e mineiros, no período de 1920 até 1950, já é possível antever, no século 
XX, alguns vestígios dos atuais subsistemas de tratamento do PB. São eles: 

(a) A alta produtividade de você tanto nas cartas mineiras, quanto nas 
cartas baianas já sugere indícios do atual subsistema ii produtivo atualmente 
nessas duas localidades brasileiras;

(b) Nas cartas cariocas novecentistas, por outro lado, prevalece o 
subsistema iii, marcado pelo uso variável das formas você~tu, no PB atual.

Passemos à análise da correlação entre as estruturas de complementação 
e o tratamento na posição de sujeito em relação às cidades de Bahia, Minas 
e Rio de Janeiro.

4. Resultados dos complementos verbais: acusativos, dativos e 
oblíquos

Complementarmente à análise das formas de referência à segunda 
pessoa (2P) na posição de sujeito (nominativo), foram levantadas as estratégias 
empregadas como complemento verbal nas funções acusativas (objeto direto), 
dativa (objeto indireto) e oblíqua (complemento preposicionado não cliticizável). O 
objetivo era observar se existia uma simetria ou homogeneidade entre 
as formas de sujeito e as de complemento verbal no que se refere aos 
paradigmas de tu e de você. O tratamento mais distante o/a senhor(a) também 
será considerado.
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4.1. As formas variantes de acusativo de 2P em cartas brasileiras: RJ, 
MG e BA. 

As formas acusativas de 2P desempenham a função de objeto direto. 
Na perspectiva tradicional de “uniformidade de tratamento”, o pronome 
original de 2P no caso acusativo seria apenas o clítico te. A partir da entrada 
de você no sistema pronominal há, no entanto, outras formas variantes no 
PB que assumem a função acusativa como mostram os exemplos a seguir: 
te, você, lhe, o/a e zero:

(06) “No momento mais triste de minha vida te encontrei o mesmo 
amigo dos bons tempos do Collegio São João.” (BA, LVF, carta 
286, 8/03/1902)

(07) “(...) a nave que você pilota há de erguer voo seguro elevando você 
às alturas onde quizer ficar.” (MG, JL J., 23/10/1924.)

(08) “(...) estou tencionando escrever lhe (...)” (MG, MLB, 05/04/1944)
(09) “Percizava vello para sentar as couzas milhor que Deus os traga 

em Santa páz, é pelo que fasêmos vótos.” (BA, AFB, carta 344, 
4/12/1900)

(10) “eu vou bem graças a Deus, de saude, de amor tu sabes como me 
sinto, cada vez mais cego, e cada vez querendo Ø amar mais.” 
(RJ, JM, carta 19, 16/03/1937)

A tabela 2 apresenta a distribuição das formas variantes do acusativo 
nas cartas das três localidades estudadas: 

acusativo Te Você Lhe o/a Ø TOTAL
RJ 157 08 -- 01 02 168/237

(71%)
93,5% 4,8% -- 0,6% 1,2%

BA 04 01 17 10 02 34/237

(14%)
12% 6% 50% 29% 6%

MG 15 02 03 15 -- 35/237

(15%)
42% 05% 08% 42% --

TOTAL 176 11 20 26 04

23774% 4,6% 8,4% 11% 1,7%
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Tabela 2: Distribuição das variantes de acusativo de 2P 
em cartas brasileiras.

Em termos dos resultados globais, notamos que o clítico te foi a 
estratégia acusativa recorrente na amostra com 74% de frequência seguida 
pelo clítico de 3P (3ª pessoa) o/a com 11%. Quanto aos resultados parciais, 
percebemos que a distribuição das formas variantes não se deu da mesma 
maneira nas três localidades controladas. Nas cartas do Rio de Janeiro, a 
forma acusativa original de 2P te foi majoritária, ao passo que nas cartas 
escritas na Bahia a estratégia mais produtiva foi o lhe (antiga forma de 3ª 
pessoa dativa) com 50%, seguido pelo clítico também de 3P (o, a) com 29%. 
Nas cartas mineiras, observamos o mesmo percentual (42%) para o clítico 
primitivo de 2P te e para o de 3P (o/a), prevalecendo como as estratégias 
acusativas mais produtivas em referência ao interlocutor (2P semântica). 

O que determinaria esse comportamento diferenciado nas cartas 
do Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais quanto ao uso de te, lhe e o/a 
com função acusativa? A correlação desses resultados com o tratamento 
empregado na posição de sujeito poderia elucidar tal distinção? 

Na tabela a seguir, denominamos Tu (exclusivo) as cartas em que o 
remetente empregou apenas o pronome tu (nulo ou pleno) como sujeito para 
se dirigir ao destinatário, o que nos remeteria ao subsistema (i). Do mesmo 
modo, a designação Você (exclusivo) remete ao emprego do tratamento você 
nessa posição (subsistema ii). O dito Tu/você (misto) indica que o escrevente 
empregava uma ou outra forma numa mesma carta na posição de sujeito 
(subsistema iii):

acusativo

sujeito

Formas acusativas de 2P e o uso do sujeito

Te Você Lhe O/A Zero

Tu

(exclusivo)

RJ
72/73
99%

-- -- 01/73
01%

--

BA
03/03
100%

-- -- -- --

MG
15/15
100%

-- -- -- --
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Você
(exclusivo)

RJ 03/04
75%

01/04
25%

-- -- --

BA 01/27
04%

01/27
04%

15/27
56%

08/27
30%

02/27
07%

MG -- 02/14
14%

02/14
14%

10/14
71%

--

Tu/você RJ 82/91
90%

07/91
08%

-- -- 02/91
02%

O Senhor
(exclusivo)

BA -- -- 02/04
50%

02/04
50%

--

MG -- -- 01/06
17 %

05/06
83%

--

Tabela 3: Complementos acusativos e tratamento na posição de 
sujeito em cartas brasileiras.

O fator que influenciou a distinção diatópica, como observamos na 
tabela 3, foi principalmente a opção tratamental empregada na posição 
de sujeito. Quando o pronome sujeito era apenas tu, o emprego de te 
acusativo foi quase categórico nas cartas das três localidades estudadas 
(RJ, BA e MG). Se a opção do remetente era empregar o pronome sujeito 
você, percebemos coexistência de formas acusativas relacionadas aos dois 
paradigmas e comportamento distinto nas amostras. No Rio de Janeiro, por 
um lado, identificamos a variação entre te e você com predomínio da primeira 
estratégia do paradigma de tu (75%). Nas cartas da Bahia e de Minas Gerais, 
por outro lado, observamos o uso mais produtivo das formas do paradigma 
de você: na Bahia, houve predomínio de lhe (56%) seguido por o/ a com 
30%, em Minas Gerais, identificamos 71% dos clíticos o/a, 14% de você e 
14% de lhe. 

Quando havia você~tu na posição de sujeito, o emprego variável de 
formas acusativas se manifestou mais incisivamente: te (90%), você (08%) e 
zero (02%). Tal comportamento inovador foi detectado apenas nas cartas 
do Rio de Janeiro. Em contrapartida, as cartas da Bahia e Minas Gerais 
novamente apresentaram comportamento semelhante entre si: uso do 
tratamento formal O senhor/A senhora associado apenas a formas de 3P: 
50% para lhe e 50% para o/a nas cartas da Bahia e 83% de o/a nas cartas 
mineiras.
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Em síntese, notamos que o clítico te era a estratégia que mais 
transitava como marca acusativa de 2P independentemente do tratamento 
empregado na posição de sujeito, principalmente no Rio de Janeiro. Na 
amostra dos remetentes do RJ não houve simetria entre as formas de 2P 
utilizadas na posição de sujeito e as formas de complemento acusativo, pois 
o clítico te se mostrou produtivo mesmo em cartas com você na posição 
de sujeito. Tal comportamento está em vigor até hoje no falar carioca 
(subsistema iii). A ausência de cartas em que as formas tu e você variassem 
na posição de sujeito (cartas mistas) aliado ao fato de o inovador você estar 
harmonizado, preferencialmente, com formas de 3P (3ª pessoa) parece já se 
constituírem indícios do sistema tratamental vigente atualmente no amplo 
espaço geográfico de Minas Gerais e da Bahia. Nesses dois estados, ainda 
há algumas “ilhas” de tu, mas prevalece o sistema de você (subsistema ii).

4.2. A forte variação nos complementos dativos em cartas 
brasileiras: RJ, MG e BA.

Estamos considerando como dativos os constituintes que funcionam 
como argumentos internos de verbos de dois lugares (S V OI) ou ditransitivos 
(S V OD OI) com papel semântico de alvo/fonte ou beneficiário com 
traço [+animado] (DUARTE 2003, p. 289, BERLINCK, 1996). Os objetos 
indiretos dativos são complementos verbais que podem ser substituídos 
por um clítico, principalmente o lhe: enviei a carta para você > enviei-lhe a carta. 
Nem todos os complementos preposicionais têm tal propriedade: penso todo 
dia em você > *penso-lhe todo dia. 

Os trabalhos sobre a alternância dativa no português brasileiro 
mostraram o apagamento do dativo de terceira pessoa (lhe) e o emprego 
de sintagmas preposicionados introduzidos por para. A perda do clítico 
para a terceira pessoa não significou necessariamente o desaparecimento 
do lhe, uma vez que, em alguns dialetos, tal forma passou a ser utilizada em 
referência à 2P seja como dativo, seja como acusativo, como vimos na seção 
anterior. Tal mudança se deu com a entrada da forma você no paradigma da 
2P. Como adveio de um tratamento formalmente de 3P, a inserção de você 
provocou várias alterações no quadro de pronomes, como pretendemos 
mostrar neste estudo. Aparentemente algumas das formas do paradigma 
de você, nas diversas posições sintáticas, acompanharam o novo pronome 
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sujeito em algumas áreas dialetais. No que se refere ao dativo de 2P no 
português brasileiro, há formas que se relacionam ao paradigma original 
de 2P (o clítico te e sintagmas preposicionados com ti) e outras que estão 
associadas ao paradigma de você: clítico lhe e SPrep associados a você (para você, 
a você, etc). Ainda temos o dativo zero para a 2P como em (16). Os exemplos 
ilustram algumas dessas formas variantes nas amostras analisadas:

(11) “O Tito vai bem, hoje vai te escrever, elle gostou muito do Rio” 
(RJ, AA, carta 01, 18/08/1907)

(12) “Peço-te que telefone a Olga sabendo se recebeu minha carta 
(...)” (MG, MVL, 14/06/1940) 

(13) “São 11 horas preciso durmir, se não fosse isso seria capaz de 
ficar a noite toda escrevendo para ti, dizendo tudo quanto 
sinto por ti” (RJ, JM, carta16, 2/03/1937)

(14) “Peço-lhe que agradeça a Alaide a remessa (...)” (MG, MLB, 
05/04/1944)

(15) “Muito agradeço a você, mamãe e (...)” (MG, MLB, 03/10/1948)
(16) “eu com esta # são 6 cartas # que # escrevi Ø todas os dias a si 

mesmo doente” (RJ, MJ, Carta 03, 26/09/1936)
(17) “Quero mandar ø “Vida Eterna”... para que você a veja o mais 

rapidamente (...)” (MG, JCL, 21/06/1941)

A tabela 4 a seguir apresenta as formas dativas identificadas nas 
amostras de cartas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia:

dativo Vos Te Lhe Ø A você Para 
você

Prep. 
+
você

Prep. 
+
ti

Prep. 
+
o Sr.

A si Total

RJ
-- 230 29 49 08 15 -- 12 -- --

343
-- 67% 8,5% 14,3% 2,3% 4,4% -- 3,5% -- --

BA
06 01 84 17 05 01 -- -- 16 01

131
4,58% 0,8% 64,1% 13% 3,8% 0,8% -- -- 12%

MG
-- 45 82 16 09 02 01 05 -- --

160
-- 28% 51% 10% 05% 01% 01% 02% -- --

Total 06
0,9

276
44%

195
31%

82
13%

22
3,5%

18
2,9%

01
0,1%

17
2,7%

16
2,5%

01
0,1% 634

Tabela 4: Distribuição das variantes de dativo de 2P em cartas brasileiras.

Os resultados indicados na tabela 4 mostraram, em termos de 
distribuição geral, uma variedade expressiva de formas para expressar 
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o dativo. Diferentemente do que se viu no acusativo em que te foi 
preponderante com mais de 70% de frequência, no dativo, este clítico, 
embora com a maior frequência identificada na tabela (44%), apresentou 
índice bastante próximo da segunda estratégia lhe com 31%. As outras 
formas foram menos recorrentes: o dativo nulo teve 13% de frequência e 
os sintagmas preposicionados não atingiram 05% de produtividade. 

Observando as amostras parciais, notamos novamente diferenças 
entre as localidades como foi visto na distribuição das variantes acusativas. 
Enquanto no Rio de Janeiro, prevaleceu, mais uma vez, o clítico te com 
67%, na Bahia e em Minas Gerais, a estratégia mais recorrente foi o clítico 
lhe, com 64,1% e 51%, respectivamente. Um aspecto interessante nesses 
resultados do dativo foi a presença de vos em referência à segunda pessoa do 
singular nas cartas baianas. Embora sejam apenas seis dados, tal emprego 
evidenciou um comportamento bastante arcaizante dos remetentes dessas 
cartas que poderia aludir a um sistema tratamental de fins do século XVI. 
Os dados de vos em referência à 2ª pessoa do singular dativa ocorreram, 
como pode ser visto de (18) a (23) principalmente em trechos que procuram 
captar a benevolência do interlocutor nas seções mais fixas das cartas:

(18) “Desejando o Governo organizar um systema de defesa 
preventiva contra a invasão do peste bubonica, que acaba de 
verificar-se em Santos, rogo-vos o vosso comparecimento no 
Palacio da Victoria”. (BA, OMB, carta 170, 21/10/1899)

(19) “Sinto não poder ir athe sua prezencia para ao vivo vos manifestar 
[...] desses canalhas”.

(20) “Desejo-vos o milhor bem na vida extensivo” (BA, ARS, carta 
20, 2/03/1939)

(21) “Tendo por decreto de 14 do corrente sido nomeado escrivão 
da Colletoria daqui, agradeço-vos eternamente o interesse de 
vossa parte”. (BA, ADG, carta 26, 26/09/1933) 

(22) “pedindo-vos se interessar pela transferencia do mesmo do 3º 
B.C” (BA, BAC, carta 33, 28/05/1937) 

(23) “Saude juntamente a Excelentíssima Familia dezejo-vos por 
meio desta espor” (BA, carta 59, DFB, 20/08/1944)
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Na tabela a seguir serão correlacionados os resultados das estratégias 
dativas ao sistema de tratamento empregado na posição de sujeito: i - tu 
(exclusivo), ii - você (exclusivo), iii - você e tu (misto), o senhor:

         dativo

sujeito

Formas dativas de 2P e o uso do sujeito

Vos Te Lhe Para você A Você Ø Prep. +
ti

Prep + 
você A si Prep + 

Sr.

Tu
(exclusivo)

RJ -- 115/130
88%

01/130
01%

01/130
01%

01/130
01%

05/130
04%

07/130
05% -- -- --

BA 01/01
100% -- -- -- -- -- -- -- -- --

MG -- 42/50
84%

01/50
02% -- -- 02/50

04%
05/50
10% -- -- --

Você
(exclusivo)

RJ -- 15/56
27%

16/56
29%

02/56
04%

06/56
11%

17/56
30% -- -- --

BA 02/94
02%

01/94
01%

73/94
78%

01/94
01%

05/94
5,3%

11/94
12% -- -- 01/94

01% --

MG -- 01/91
01%

68/91
75%

02/91
02%

09/91
9,9%

10/91
10% -- 01/91

01% -- --

Tu/você

RJ -- 100/146
69%

7/146
05%

12/146
08%

1/146
01%

21/146
14%

5/146
03% -- -- --

BA 01/02
50% -- 01/02

50% -- -- -- -- -- -- --

MG -- 02/02
100% -- -- -- -- -- -- -- --

O Senhor
(exclusivo)

RJ -- -- 05/11
46% -- -- 06/11

54% -- -- -- --

BA 02/34
06% -- 10/34

29% -- -- 06/34
18% -- -- -- 16/34

47%

MG -- -- 13/17
76% -- -- 04/17

24% -- -- -- --

Tabela 5: Complementos dativos e tratamento na posição 
de sujeito em cartas brasileiras.

A escolha de tratamento empregada na posição de sujeito parece 
também interferir no uso do complemento dativo. Nas cartas do Rio 
de Janeiro e de Minas Gerais quando se empregava a forma original, 
tratamento de segunda pessoa tu na posição de sujeito, o emprego de te era 
majoritário: 88%, no RJ, e 84%, em MG. Na amostra de cartas da Bahia 
houve pouquíssimas cartas com tu na posição de sujeito e, nesse caso, 
identificamos um dado de vos com referência à 2SG.

Diferentemente do que ocorreu com as cartas de tu em que o clítico te 
foi bastante produtivo, nas cartas de você o comportamento foi diferenciado. 
Nesse caso, observamos relevante variação das estratégias de dativo, 
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principalmente nas cartas do Rio de Janeiro em que te, lhe e zero apresentaram 
índices de frequência próximos de 30%: 27%, 29% e 30%, respectivamente. 
Nas cartas da Bahia e em Minas, tal equilíbrio não foi percebido. Na amostra 
das duas localidades, as variantes dativas acompanharam, na maior parte das 
vezes, o tratamento na posição de sujeito. O percentual de lhe foi bastante 
alto: 78%, na Bahia, e 75%, em Minas Gerais. Nessas duas localidades, as 
outras estratégias produtivas também estavam associadas ao paradigma de 
você e não ao de tu. O dativo zero apresentou 12%, na BA, e 10%, em 
MG, e sintagma preposicionado, constituído por a você, teve 05% e 10%, 
respectivamente, na frequência de uso. O conservadorismo do tratamento 
na amostra baiana poderia ser inclusive evidenciado pela presença de um 
dado de a si (uso regular no português europeu) em referência à segunda 
pessoa como em (24):

(24) “Estou farto de lutar, para servir ingratos e mal agradicidos estou 
no fim da vida, e dezejo morrer sem mais cuidados alem da 
Familia pois somentes dou um vocto a si” (BA, AF, carta 347, 
19/06/1903)

Nas cartas denominadas mistas (você/tu) que foram abundantemente 
identificadas no Rio de Janeiro, o clítico te (69%) predominou ao lado do 
dativo zero (14%). Nas outras duas localidades os dados foram bastante 
raros. Nas cartas com o tratamento formal o senhor/a senhora, houve 
grande simetria na correlação sujeito-dativo com uso categórico de formas 
originariamente de 3P. No RJ e em MG, a variação dativa deu-se entre 
zero e lhe com uma diferença entre as formas predominantes. Enquanto 
no Rio de Janeiro houve leve favorecimento do dativo zero com 54%, em 
Minas Gerais, o clítico lhe foi mais produtivo com 74%. Na Bahia, o SPrep 
encabeçado pela preposição com (o senhor) foi preponderante em relação ao 
lhe: 47% contra 29%.

Em síntese, os resultados da representação dativa nas amostras 
analisadas apontaram para um comportamento bastante diferenciado entre 
as localidades estudadas. As formas variantes de dativo já anunciam, na 
documentação remanescente dos séculos XIX e XX, algumas características 
que se firmarão no português brasileiro:

(c) A representação do dativo de 2P deu-se preponderantemente 
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pelo clítico te no RJ e pelo lhe na Bahia e, em menor escala, em MG (as 
duas últimas localidades sempre tiveram a forma você como majoritária na 
posição de sujeito);

(d) As formas de complemento dativo nas amostras de MG e 
BA acompanharam o tratamento empregado na posição de sujeito. Tal 
comportamento foi destoante no RJ (uso generalizado do clítico te e 
tratamento misto na posição de sujeito);

(e) Aparentemente o aumento do você na posição de sujeito (subsistema 
ii) favoreceu o emprego maior do zero na função dativa. Em cartas mistas 
(você ~ tu) do RJ (subsistema iii), o dativo zero também foi preponderante 
como a segunda estratégia mais produtiva: a variação das formas dativas 
deu-se principalmente nas cartas com uso de você (seja exclusivo, seja ao 
lado de tu);

(f) As cartas da Bahia, analisadas até agora, apresentaram um 
comportamento bastante conservador: uso de vosmicê, ao lado de você e 
emprego de vos e de a si como 2SG.

4.3. Complementos preposicionados oblíquos em cartas brasileiras: 
RJ, MG e BA

Além das formas pronominais dativas, foram levantadas as formas 
oblíquas que são sempre tônicas, regidas por preposição e não admitem 
substituição por clíticos. Os complementos oblíquos não estabelecem, 
como afirma Duarte (2003, p. 294), relações gramaticais centrais. São 
argumentos obrigatórios que fazem parte da estrutura argumental dos 
verbos, além dos opcionais (adjuntos). Não houve um número expressivo 
de estratégias oblíquas nas amostras. Os exemplos a seguir ilustram algumas 
das estratégias localizadas: 

(25) “tu mereces muito mais minha flor, sem ti morrerei” (RJ, JM, 
carta 05, 26/09/1936.)

(26) “Ella me disse se eu não n’as mostrar ella vai me intrigar 
comtigo.” (RJ, OC, carta 14, 21/04/1891.)

(27) “Djalma ... falou muito em você (...)” (MG, MVL, 08/02/1951.)
(28) “tendo perguntado por você com muito interesse.” (MG, MLB, 

05/04/1944.)
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(29) “Quebro para você o meu habito carranca de não felicitar 
qualquer...” (MG, JLJ, 23/10/1924.)

(30) “Sobre isso tenho muito que conversar com Vosmice” (BA, 
MMA, carta 126, 27/09/1883.)

(31) “A’ dias fiz uma carta ao Dr. Tota pe- dindo-lhe que tivesse com 
Você um intendimento relativamente a sertos acontecimentos” 
(BA, BNC, carta 34, 28/09,1933.) 

(32) “expondo-lhes o meu desejo e decizão firme de collaborar consigo 
e com elle em política” (BA, BNC, carta 35, 25/11/1933.)

A tabela a seguir apresenta os resultados globais das estratégias 
oblíquas nas três amostras de cartas:

oBLíquos Prep.+
ti

Contigo Prep.+
você

Para
você

A
Você

Consigo TOTAL

RJ
54/105 16/105 31/105 03/105 01/105 -- 105

51% 15% 29% 3% 01% --

BA
-- -- -- 05/07 -- 02/07 07
-- -- -- 71,4% -- 28,6%

MG
09/18 -- 06/18 02/18 01/18 -- 18
50% -- 33% 11% 06% --

TOTAL 63/130
48%

16/130
12%

37/130
28%

10/130
08%

02/130
1,5%

02/130
1,5%

130

Tabela 6: Distribuição das variantes de complemento oblíquo 
de 2P em cartas brasileiras.

Em termos dos resultados globais, verificamos que preposições 
diferentes de para e a foram as que prevalecem no complemento 
preposicionado oblíquo. Os sintagmas preposicionados, seguidos por 
ti ou por você, foram mais produtivos com 48% e 28% respectivamente. 
A escolha por um ou outra forma variante no SPrep teve relação com a 
localidade como já tínhamos observado nos resultados anteriores: cartas 
do Rio de Janeiro (51%) e Minas Gerais (50%) favoreceram a forma do 
paradigma mais antigo de 2P (prep + ti) e as cartas baianas apresentaram 
índices maiores de prep. + você com 71,4%. O sintagma preposicionado 
morfologizado contigo (15%) somente ocorreu cartas do RJ. 
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A tabela a seguir apresenta os resultados dos complementos oblíquos 
por localidade, levando em conta o tratamento empregado na posição de 
sujeito:

     oBLíquos

sujeito

Formas oBLíquas de 2P e o uso do sujeito

Prep.+
ti

Contigo Prep.+
você

Para
você

A
Você

Consigo

Tu
(exclusivo)

RJ 32/42
76%

08/42
19%

02/42
5%

-- -- --

MG 09/09
100%

-- -- -- -- --

Você
(exclusivo)

RJ -- -- 01/03
33%

02/03
67%

-- --

BA -- -- -- 05/07
71,4%

-- 02/07
28,6%

MG -- -- 06/09
66%

02/09
22%

01/09
11%

--

Tu/você RJ 22/60
36%

08/60
13%

28/60
46%

01/60
1,6%

01/60
1,6%

--

Tabela 7: Complementos oblíquos e tratamento na posição 
de sujeito em cartas brasileiras.

Mais uma vez confirmamos a correlação entre o tratamento na posição 
de sujeito e o uso das estratégias de complemento verbal. Nas cartas em que 
se emprega o tu como sujeito, predominaram sintagmas preposicionados 
oblíquos com a forma ti. Nas cartas em que se empregava o tratamento 
você como sujeito, empregavam-se exclusivamente SPrep seguidos por você. 
Nas cartas do Rio de Janeiro em que houve forte variação entre você e tu na 
posição de sujeito, os complementos oblíquos foram bastante diversificados 
com predomínio de prep.+ você (46%) seguido de prep. + ti (36%).

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A distribuição das formas tu e você como sujeitos de 2P pelas 
localidades da Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro expôs a produtividade 
do inovador você nas cartas baianas e mineiras, configurando um vestígio do 
subsistema ii que, atualmente, é o vigente nos lugares em questão. Para o Rio 
de Janeiro, observamos a alternância entre as formas tu e você, refletindo a 
atual dinâmica variável na expressão do subsistema iii. Na amostra de cartas 
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brasileiras dos séculos XIX e XX, o tu mostrou-se preferencialmente nulo, 
ao passo que o você foi mais produtivo como sujeito pleno. Os dados revelaram 
que o contexto de sujeito preenchido representou um dos contextos de 
inserção do você, confirmando, pois, os resultados de Rumeu (2008), Lopes 
e Cavalcante (2011), Lopes e Marcotulio (2011) e outros mais.

Considerando que o você se implementou no sistema do PB, nas 
funções de sujeito e complemento preposicionado, correlacionamos esses dois 
contextos sintáticos, com o intuito de descrever que tipo de tratamento 
empregado na posição de sujeito motivaria a diversidade de estratégias de 
complementação (te, lhe, zero, a você, para você, ø) nas cartas baianas, cariocas 
e mineiras. Com base nessa correlação, façamos algumas generalizações:

1) O te mostrou-se como estratégia de complementação acusativa mais 
produtiva nas três localidades, independentemente do tratamento 
empregado na função de sujeito.
2) Nas cartas baianas e mineiras, há uma maior simetria entre as formas 
de complemento dativo (te, lhe) e o tratamento utilizado na posição de 
sujeito (tu e você). No Rio de Janeiro, por outro lado, prevaleceu o 
te como complemento dativo, não só nas cartas de sujeito tu, mas 
também nas cartas com variação entre você e tu.
3) Para as formas oblíquas de complementação, observamos uma estreita 
correlação entre o pronome-sujeito e a estratégia de complementação 
verbal acionada. Nas cartas exclusivas de tu, observamos que, no Rio 
de Janeiro e, categoricamente, em Minas Gerais, a preferência pela 
estratégia “para ti”. Nas cartas exclusivas de sujeito você, verificamos 
que as localidades da Bahia e Minas assumem comportamentos 
semelhantes: ambas preferem a forma “para você” como estratégia 
de complementação oblíqua. Para Minas, notamos uma concorrência 
entre as formas “SP+você” e “para você”, ainda que “SP+você” 
tenha sido a preferencialmente adotada na amostra até então analisada. 
Nas cartas mistas, observamos unicamente, na a amostra carioca, 
uma maior concorrência entre as estratégias de complementação 
relacionadas à 3P e à 2P, respectivamente: a forma “prep. + você” 
prevaleceu, ainda que tenha concorrido com “prep. + ti”.
4) Em termos gerais, a diversidade de formas variantes para representar 
o acusativo e, principalmente, o dativo era maior nas cartas em que o 
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remetente empregava você na posição de sujeito independentemente 
da sua origem geográfica. 

Estudos à luz da Teoria da Variação de orientação Laboviana vêm 
demonstrando que a entrada do você no sistema do PB conduziu a uma 
fusão de paradigmas que se tem feito notar mais vigorosa desde fins do 
século XIX. Ao constatarmos que o pronome-complemento te aliado ao 
pronome-sujeito você já existia, ainda que em menores índices, desde o século 
XVIII, cf. Rumeu (2004), os resultados deste estudo poderiam ratificar a 
afixação desse clítico no português brasileiro. Brito (2001) e Lopes; Souza; 
Oliveira (2013) defendem que a alta frequência de uso do clítico te na 
história do português e o seu emprego proclítico no PB podem ter levado a 
sua “prefixação” ao verbo como marca de 2P. Como a recorrência também 
gera ao esvaziamento semântico, a duplicação do complemento que marca 
de 2P também já se faz notar em dialetos em que o subsistema ii (você) é 
preponderante. Exemplos do tipo: “Eu te falei procê que isso não dá certo” na 
fala mineira ou na fala paranaense são cada vez mais frequentes no PB 
como mostrou Brito (2001). A descrição mais apurada dos complementos 
de 2P em dados sincrônicos de diferentes partes do Brasil poderá elucidar 
melhor a questão. 
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RESUMO
Neste trabalho, utilizando o aparato teórico-metodológico da Teoria da Variação 
e Mudança (WEINREICH, LABOV e HERZOG,1968, LABOV,1972, 1982), 
investigamos o sistema de tratamento em cartas pessoais catarinenses dos 
séculos XIX e XX provenientes do corpus mínimo do projeto Para a História 
do Português Brasileiro (PHPB). Em nossa análise, procuramos correlacionar as 
formas variantes de P2 na posição de sujeito, tu e você, às de complemento 

verbal (acusativo, dativo e oblíquo). Os resultados obtidos indicam que, 
nos dados do século XIX, há um uso categórico das formas do paradigma 
de tu (sujeito e complementos), enquanto no século XX são encontrados: 
remetentes de uso exclusivo de formas do paradigma de tu; remetentes de uso 
exclusivo de formas do paradigma de você; e remetentes que alternam formas 
dos dois paradigmas, com predomínio das formas correlacionadas ao pronome 
tu, sobretudo com alta produtividade do clítico te.
Palavras-chave: Sistema de tratamento catarinense; Cartas pessoais; Diacronia.

ABSTRACT

In this paper we analyze the system of  address used in some personal letters 
written in the 19th and 20th centuries in Santa Catarina State, Brazil. These data 
belong to the minimal corpus of  the project Para a História do Português Brasileiro 
(PHPB).  Based on the Theory of  Variation and Change (WEINREICH, 
LABOV e HERZOG, 1968 , LABOV,1972, 1994),  we aim
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to correlate the forms that occupy the subject position, tu and você, to forms of  
verbal complement. General results indicate that in the sample from the 19th 
century only forms (subject and complements) of  the paradigm of  tu are found, 
while in the data from the 20th century there are three patterns: addressers 
using only forms of  the paradigm of  tu; addressers using only forms of  the 
paradigm of  você; and addressers using forms of  both paradigms, but in these 
cases forms correlated to tu are more frequent, mainly the clitic pronoun te.
Keywords: System of  address in Santa Catarina State; Personal letters; 
Diachrony. 

INTRODUÇÃO1 

Pesquisas realizadas com recortes sincrônicos recentes têm indicado 
que os pronomes tu e você comportam-se como variantes em diversas 
regiões do Brasil (PAREDES SILVA, 1998, MENON e LOREGIAN-
PENKAL, 2002, PAREDES SILVA, 2003, LOREGIAN-PENKAL, 2004, 
LUCCA, 2005, MODESTO, 2006, LOPES et al, 2009, SCHERRE et al, 
2009, ALVES, 2010, MARTINS, 2010, ROCHA, 2012, entre outros). Com 
relação aos contextos socioestilísticos de uso dos pronomes na metade final 
do século XX e início do século XXI, estudos apontam para o fato de haver 
uma preferência pelo pronome tu em situações informais e familiares e nas 
relações designadas como simétricas e assimétricas descendentes, ao passo que você 
seria associado a contextos mais formais, a interações com interlocutores 
desconhecidos ou não íntimos e a relações ditas assimétricas ascendentes, 
embora seja também encontrado frequentemente em relações simétricas. 
Na comparação com pesquisas realizadas em diferentes localidades 
brasileiras, os estudos preocupados especificamente com o português de 
Santa Catarina têm indicado basicamente as mesmas tendências de uso 
condicionado socioestilisticamente, ainda que se perceba que a persistência 
do pronome tu em relação à entrada de você no sistema de tratamento nesse 
estado é ainda é grande, especialmente nos dados de fala (RAMOS, 1989, 
LOREGIAN, 1996, LOREGIAN-PENKAL, 2004, COELHO e GÖRSKI, 
2011; NUNES de SOUZA, 2011; ROCHA, 2012). Ressalte-se que, apesar 
1 Foi apresentada uma versão preliminar deste trabalho na mesa-redonda organizada pela 

professora Célia Regina dos Santos Lopes (UFRJ) na XXIV Jornada Nacional de Estudos 
Linguísticos do Nordeste (GELNE), de 04 a 07 de setembro de 2012, na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  Agradecemos a todas as contribuições 
recebidas na ocasião, fundamentais para a elaboração deste artigo.
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das preferências de uso, os dois pronomes são encontrados em todos os 
contextos citados e podem ser considerados, portanto, intercambiáveis.

No que diz respeito à relação interna entre os pronomes de P22 e seus 
contextos morfossintáticos de ocorrência, estudos brasileiros realizados 
sobretudo com dados diacrônicos3 têm apresentado resultados convergentes. 
Dentre os contextos favorecedores da entrada de você no sistema, aponta-se 
para: (i) formas verbais imperativas; (ii) sujeitos expressos; e (iii) pronomes 
em posição de complemento acompanhados por preposição. Já dentre os 
ambientes morfossintáticos entendidos como contextos de resistência do 
pronome tu, elencam-se: (i) formas verbais não imperativas (comumente 
realizadas com sujeito nulo); (ii) pronomes em posição de complemento 
não acompanhados por preposição (dada à alta produtividade do clítico te); 
e (iii) pronomes possessivos.

Essas tendências foram corroboradas total ou parcialmente em 
diferentes pesquisas, entre elas a de Rumeu (2008), realizada com 170 
cartas cariocas escritas entre 1877 e 1948, divididas em três períodos; a de 
Machado (2011), que analisa 14 peças teatrais brasileiras escritas entre 1846 
e 2033 em comparação com peças portuguesas de época semelhante; a de 
Lopes et al (2011), que levou em consideração dados obtidos de 13 bilhetes 
amorosos cariocas escritos em 1908; a de Lopes e Marcotulio (2011),  cujo 
corpus foi constituído por 18 cartas de figuras ilustres a Rui Barbosa entre 
os anos de 1866 e 1899; a de Lopes e Cavalcante (2011), realizada com 124 
cartas brasileiras escritas entre 1870 e 1937; e a de Moura (2013), que analisa 
146 cartas pessoais norte-rio-grandenses datadas de 1916 a 1994, divididas 
em três conjuntos. Não é incomum encontrar, nessas pesquisas, correlações 
entre a entrada de você no sistema e um maior preenchimento do sujeito, 
discussão esta detalhada adiante.
2 Usamos P2 para a expressão pronominal de segunda pessoa, de acordo com a nomenclatura de 

Mattoso Camara Jr. (1987 [1970]).
3 O projeto Para a História do Português Brasileiro (PHPB), coordenado pelo professor Ataliba de 

Castilho, tem motivado pesquisadores de diferentes regiões do Brasil que desenvolvem estudos 
sobre temas afins a realizarem encontros para discussão de suas pesquisas. No âmbito dos 
estudos voltados à variação na expressão de P2, estão envolvidos grupos de trabalho da UFRJ, 
sob coordenação da professora Célia Regina dos Santos Lopes, da UFMG, sob coordenação da 
professora Márcia Cristina de Brito Rumeu, da UFBA, sob coordenação da professora Zenaide de 
Oliveira Novais Carneiro, da UFRN, sob coordenação do professor Marco Antonio Martins, e da 
UFSC, sob coordenação da professora Izete Lehmkuhl Coelho. Esses grupos têm se encontrado 
eventualmente para discussões, com vistas a divulgar seus resultados em termos comparativos. 



216
Revista do Gelne

Em Santa Catarina, contribuições no âmbito dos contextos 
morfossintáticos de ocorrência dos pronomes tu e você têm se dado 
especialmente por meio de pesquisas com corpora sincrônicos recentes. Rocha 
(2012), em um estudo com dados de fala de informantes florianopolitanos4, 
evidencia que o controle do paralelismo entre o pronome sujeito e os 
pronomes clíticos e entre o pronome sujeito e os pronomes possessivos 
se mostra relevante. Nos dados analisados pela autora, percebeu-se uma 
tendência de o pronome tu na posição de sujeito ocorrer com formas 
paralelas de clíticos e possessivos (isto é, formas que podem ser entendidas 
como pertencentes ao paradigma de tu: te, ti, teu etc.) e de o pronome você na 
posição de sujeito ocorrer com formas clíticas e possessivas não paralelas, 
ou seja, também com formas do paradigma de tu, e não com formas do 
paradigma de você (lhe, o/a, seu etc.). A mesma tendência foi encontrada 
anteriormente por Arduin (2005) no controle da relação entre pronomes 
sujeitos e pronomes possessivos em dados catarinenses5, também em um 
estudo sincrônico. Vale ressaltar que em ambos os estudos as formas do 
paradigma de tu superaram numericamente as formas do paradigma de 
você em entrevistas sociolinguísticas com grande vantagem, ultrapassando a 
marca de 80% das ocorrências.

Até o momento as pesquisas diacrônicas sobre a variação na 
expressão pronominal de P2 no português catarinense têm se concentrado 
especialmente em delimitar socioestilisticamente os usos de tu e você, 
apontando, grosso modo, para as direções mencionadas: tu relacionado a um 
uso mais informal e você a um uso mais formal (cf. COELHO e GÖRSKI, 
2011, NUNES de SOUZA, 2011). No estado, entretanto, nos estudos que 
comparam dados de diferentes sincronias os contextos internos em que 
figuram os pronomes ainda não receberam igual aprofundamento. 

Tendo em vista o quadro de pesquisas sincrônicas e diacrônicas 
4 Rocha (2012) utilizou em sua análise parte da Amostra Monguilhott, coletada pela professora 

Isabel de Oliveira e Silva Monguilhott (UFSC) no ano de 2006, parte da Amostra Floripa, coletada 
por alunos do Programa de Pós-graduação em Linguística da UFSC em diferentes momentos 
(a autora selecionou para sua pesquisa a coleta realizada em 2009), e parte das entrevistas do 
Banco-base do VARSUL (Variação Linguística na Região Sul do Brasil). Além disso, realizou 
testes de produção e de percepção e controlou a variante o senhor, mas esses resultados não serão 
considerados nesta revisão. 

5 Arduin (2005) utilizou em sua pesquisa dados do Banco-base do VARSUL e o corpus selecionado 
para análise incluiu, além das entrevistas com informantes catarinenses, também aquelas realizadas 
em cidades do Rio Grande do Sul.
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dentro e fora de Santa Catarina, o objetivo deste artigo é investigar em cartas 
pessoais de duas décadas do século XIX e duas décadas do século XX o 
sistema de tratamento catarinense, evidenciando a relação entre os pronomes 
utilizados na posição de sujeito e os pronomes na posição de complemento 
verbal, isto é, os contextos internos em que se verificam correlações entre 
pronomes pessoais de P2. A partir de pesquisas prévias sobre o tema, 
trabalha-se com a hipótese geral de que, no século XIX, tanto pronomes 
sujeito quanto pronomes complemento sejam predominantemente do 
paradigma de tu; enquanto no século XX tu e você passem a concorrer na 
posição de sujeito, mas ainda se relacionem preponderantemente com 
formas do paradigma de tu como complemento verbal. A metodologia 
de coleta, categorização e análise dos dados, bem como a interpretação 
dos resultados, é fundamentada na Teoria da Variação e Mudança, com 
ênfase nos problemas empíricos de encaixamento e de transição (WLH, 1968; 
LABOV, 1982).

O texto está organizado como segue. Na primeira seção, é delimitado 
o objeto de estudo e são apresentadas as questões e hipóteses que norteiam 
a análise, bem como é evidenciada a fundamentação teórica desta pesquisa. 
Em seguida, passa-se a tratar da metodologia deste trabalho, com atenção 
à amostra investigada e ao envelope de variação. Os resultados são, então, 
apresentados e discutidos. Por fim, tecem-se algumas considerações acerca 
deste estudo.

1. Delimitação do objeto de estudo 

O objeto de análise desta pesquisa é a variação entre os pronomes tu 
e você, que concorrem para a expressão de P2 no português do Brasil (PB) 
de modo geral. Especificamente, procura-se estabelecer uma relação entre 
o aparecimento dos pronomes na posição de sujeito e sua ocorrência como 
formas pronominais de complemento verbal em cartas pessoais escritas por 
catarinenses nos séculos XIX e XX.

Para tanto, trabalha-se com os pronomes considerados como 
pertencentes ao paradigma de tu e os pronomes pertencentes ao paradigma 
de você. As formas do paradigma

 de tu são: tu, te, a ti, em ti, para ti, contigo, teu(s)/tua(s); as do paradigma 
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de você são: você, lhe, o/a e variações, a você, para você, em você, com você, seu(s)/sua(s)6. 
Perceba-se que essa diferenciação é, de fato, formal, uma vez que os dois 
pronomes funcionalmente são em grande medida equivalentes e observa-
se, muitas vezes, um mesmo falante usando formas dos dois paradigmas 
alternadamente.

 A seguir, são apresentados três exemplos extraídos da amostra 
utilizada neste estudo. No primeiro deles, retirado de uma carta escrita em 
fins do século XIX, encontram-se apenas formas do paradigma de tu. O 
sujeito nulo, nesse caso, é considerado uma forma do paradigma de tu, pois 
pode ser recuperado por meio da desinência número-pessoal do verbo.

(1) Adorada do meu coração, Ø não calculas a saudade que sinto de ti, como 
eu desejava agora estar ao pé de ti, na alegria e na felicidade da tua presença, 
flor da minha vida, consolo do meu coração. (Cruz e Sousa, 1892) 

Já o exemplo (2), proveniente de uma carta escrita no século XX, 
apresenta somente formas pertencentes ao paradigma de você.

 (2) Tenho uma surprêsa para você, mais acho que ainda e cedo para revelar-
lhe. E se você for curioso não se preocupe, pois não é nada de importante. 
Segue um pequeno poema feito por mim, dedicado a você. (Remetente L, 
1966)

Por fim, vê-se no exemplo (3), extraído de uma carta pessoal do século 
XX, um caso em que a remetente alterna formas dos dois paradigmas.

(3) Ø Não podes imaginar a alegria que me causou o recebimento de teu 
bilhête. Em primeiro lugar quero agradecer-te pelo postal que Ø me enviaste. 
Não pensei que seria lembrada tão facilmente. [...] Você coleciona algo? posso 
saber o que? Eu faço coleção de selos, brasileiros e estrangeiros. (Remetente 
B, 1966)

6 Nesta pesquisa não foram considerados para a análise os pronomes possessivos, que serão 
incluídos em nossos estudos posteriores. Com relação aos sintagmas preposicionados de tu e de 
você, apenas os sintagmas a ti, para ti, a você e para você foram categorizados separadamente, para 
garantir a comparabilidade entre este estudo e os demais apresentados na mesma mesa-redonda da 
qual fez parte sua versão preliminar. Todos os demais sintagmas preposicionados foram incluídos 
nas categorias sintagmas preposicionados de tu e sintagmas preposicionados de você, que nas tabelas deste 
texto serão apresentados como SP tu e SP você, respectivamente.
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A análise de dados dessa natureza é guiada pelas questões e hipóteses 
a seguir. 

(i) Quais são as formas de tratamento realizadas na posição de 
sujeito (nulo e expresso) nas cartas pessoais catarinenses nas 
décadas investigadas?

Espera-se que na amostra selecionada, no século XIX, encontre-se 
uso exclusivo de sujeito tu e, no século XX, formas alternadas de tu e de você 
na posição de sujeito. Acredita-se, ainda, que serão encontrados indícios da 
correlação entre o pronome tu e o sujeito nulo (nos dois séculos) e entre o 
pronome você e o sujeito expresso (no século XX).

(ii) Como se configuram os sistemas de referência a P2 na relação 
entre as posições de sujeito e de complementos em cada século?

A expectativa é de que, no século XIX, o uso de tu na posição de 
sujeito seja categoricamente relacionado ao uso de formas do paradigma de 
tu na posição de complemento; e no século XX, o pronome tu na posição de 
sujeito mantenha-se predominantemente relacionado a complementos de 
seu paradigma e que o pronome você como sujeito apareça correlacionado a 
formas dos dois paradigmas.

(iii) Quais as formas variantes de complemento verbal (acusativo, 
dativo e oblíquo) encontradas na amostra catarinense? 

Estima-se encontrar, no século XIX, formas de complemento do 
paradigma de tu (te, a ti, em ti, para ti, contigo) e, no século XX, tanto formas 
desse paradigma quanto do paradigma de você (lhe, o/a e variações, a você, para 
você, em você, com você), com predomínio das formas do paradigma de tu. 

(iv) Os clíticos te e lhe estão em variação na amostra investigada? 
Como se dá a sua distribuição?

Acredita-se que os dois clíticos não estejam em variação nos dados do 
século XIX, mas apenas nos do século XX. No século XIX, deve haver uso 
categórico de te e no século XX os dois pronomes podem variar, havendo 
uma predominância do clítico te sobre o clítico lhe.

Para melhor fundamentar a hipótese (i), cabe trazer à discussão 
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algumas reflexões de Duarte (1993, 1995, 2012) acerca da relação entre 
os processos de variação/mudança pronominal, na morfologia verbal 
e no parâmetro do sujeito nulo. Sobre a alternância na expressão de P2, 
Duarte (2012, p. 23) ao revisitar seu trabalho de 1993 realizado com peças 
teatrais cariocas dos séculos XIX e XX divididas em sete períodos, diz 
que “o paradigma pronominal exibia [as formas] você e tu [até a década 
de 1930] em distribuição complementar: com a primeira marcando um 
distanciamento em oposição à intimidade que caracteriza a segunda”. O 
distanciamento, segundo a autora, foi se perdendo e no final do século XX 
os dois pronomes aparecem em variação, com uma frequência muito baixa 
do sujeito tu e uma frequência significativa do sujeito você sem distinção 
de cortesia. No que respeita à variedade catarinense, acreditamos que essa 
disputa entre os pronomes tu e você na posição de sujeito ainda é bastante 
acirrada por carregar muitas vezes diferenças estilísticas de uso (você como 
estratégia de distanciamento e tu como estratégia de intimidade), como 
pode ser verificado no depoimento da Remetente E, em uma de suas cartas. 

(4) Você também deve ter notado a diferença de tratamento que lhe dispensei. 
Vou explicar-lhe: considero o tratamento você muito impessoal por isso 
prefiro-o para cartas ou para pessoas totalmente desconhecidas. O mais 
costumo usar tu. Como vê, a gramática e eu não nos damos. (Remetente 
E, 1965)

Essas formas alternadas de sujeito pronominal, no entanto, devem 
vir associadas a estruturas sintáticas diferentes: ora de sujeitos nulos, ora 
de sujeitos expressos. Duarte (1993; 1995; 2012) observa que o português 
brasileiro desde o início do século XX está passando por um processo 
de mudança no que se refere ao parâmetro do sujeito nulo. De língua de 
sujeito nulo prototípica, que revela, entre outras propriedades, preferência 
pela posição de sujeito vazia, como acontece com a maioria das línguas 
românicas, incluindo o português europeu, a variedade do português escrito 
e falado no Brasil atual apresenta comportamentos mais alinhados às línguas 
de sujeito não nulo, como o inglês e o francês, preferindo o preenchimento 
da posição estrutural de sujeitos em todas as pessoas gramaticais. 

No estudo diacrônico de 1993, Duarte já encontra indícios de 
uma correlação entre a mudança na marcação paramétrica no sentido do 
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preenchimento e a entrada dos pronomes você(s) e a gente no sistema do 
português. Nos seus resultados do século XIX observa-se claramente um 
paradigma flexional do verbo com seis oposições (às vezes cinco) garantindo 
assim a identificação do sujeito nulo. A partir de 1930, o pronome tu vai 
perdendo espaço gradativamente para o pronome por você. Com a entrada 
de você no singular e no plural, em todos os tempos verbais, a segunda e a 
terceira pessoas são representadas por formas idênticas. A generalização de 
você(s), segundo Duarte, antes mesmo da gramaticalização de a gente causou 
a perda da riqueza flexional de pessoa ao afetar todos os tempos verbais.

Para explicar essa situação, Duarte (2012) mostra a correlação 
que existe entre mudança do sistema pronominal, enfraquecimento da 
morfologia verbal e parâmetro do sujeito nulo. A redução percentual de 
sujeitos nulos se relacionaria então à neutralização das formas distintivas no 
paradigma flexional dos verbos, promovida pela substituição dos pronomes 
tu e vós por você e vocês, respectivamente. A entrada da forma a gente em 
competição com o pronome nós – este cada vez menos frequente na fala 
– teria contribuído para acelerar essa neutralização. Essa configuração leva 
a autora a dizer que no século XIX observa-se no português escrito no 
Brasil um comportamento prototípico de língua de sujeito nulo do grupo 
românico, em que o esperado (ou default) é o sujeito nulo e o sujeito expresso 
é a forma marcada em termos de frequência. Já no século XX a forma não 
marcada seria o sujeito expresso. 

Com respeito à expressão de P2, vale ressaltar ainda que Duarte 
encontra indícios na peça de teatro de Falabella de que tu aparece no final 
do século XX em variação com você, é preferencialmente acompanhado de 
forma verbal com desinência zero e é quase categoricamente expresso. 

Face a esse quadro e às particularidades entre as variedades do 
português carioca e catarinense, espera-se, portanto, que na amostra aqui 
investigada haja indícios da correlação entre o pronome tu e o sujeito nulo 
(nos dois séculos) e entre o pronome você e o sujeito expresso (no século 
XX). O sujeito tu deve aparecer preferencialmente combinado com formas 
verbais distintivas indiferentemente do século ou período investigado. 

Agregamos à discussão dos dados empíricos pontos basilares da 
Teoria da Variação e da Mudança, relativos ao problema de encaixamento visto 
à luz das motivações internas ao sistema linguístico para tentar entender 
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melhor esses fenômenos em mudança. Labov (1982), em suas discussões 
sobre algumas mudanças sonoras ocorridas no inglês americano, discute 
algumas causas da mudança linguística que estão relacionadas a pressões 
estruturais e efeitos funcionais. Segundo o autor, 

The most eloquent testimony to the existence of  structural pressures 
on change is the existence of  chain shifts. (…) Such chain shifts are 
usually explained in terms of  representational function: the system 
reacts to defend that function, so that the maximum number of  
oppositions can be signalled (LABOV, 1982, p. 73). 

Acreditamos que haja evidências empíricas para se falar que a entrada 
de você (e de a gente) – que provocou mudança no sistema pronominal – 
estaria relacionada a outros fenômenos de mudança no português do Brasil, 
como o enfraquecimento da morfologia verbal e a queda do sujeito nulo. É 
como se pressões do sistema para defender determinadas funções (evitar 
a ambiguidade causada pelo sincretismo de formas verbais, por exemplo) 
desencadeassem mudanças em cadeia, no sentido laboviano, de diferentes 
fenômenos linguísticos.

Como já mencionado, estudos realizados, especialmente aqueles 
conduzidos pela equipe de Lopes no Rio de Janeiro, têm indicado que a 
entrada de você no quadro de pronomes do PB não se deu de modo equivalente 
em todos os contextos morfossintáticos. Aparece preferencialmente como 
sujeito (normalmente expresso), como complemento preposicionado e em 
formas verbais imperativas; encontra resistência, ainda, como complemento 
não preposicionado, como possessivo e em formas verbais não imperativas 
(em geral com sujeito nulo), contextos em que predominam formas do 
paradigma de tu.

Considerando essa distribuição e o fato de a entrada do pronome 
você provocar na língua uma série de reorganizações gramaticais, como 
observa Lopes (2007), acreditamos que no português catarinense do final 
do século XX (i) os clíticos pertencentes ao paradigma de você (lhe(s), o(s), 
o(s)), formalmente originários de P3, ao assumirem traços de P2, concorrem 
com os clíticos do paradigma de tu e se mantêm na língua; e (ii) o pronome 
tônico você seja usado em todos os ambientes sintáticos de complemento, 
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embora com diferentes frequências e com certas restrições.  
Alguns trabalhos de variação linguística, ao estudarem diferentes 

pronomes (cf. ARDUIN, 2005, ROCHA, 2012), já mostraram evidências 
de que no PB catarinense atual o sujeito você se combina com formas 
‘misturadas’ dos dois paradigmas na posição de adjunto (pronomes 
possessivos) e de complemento (pronomes clíticos ou tônicos). Espera-
se, portanto, que o pronome tu sujeito seja usado preferencialmente 
com formas de complemento do seu paradigma e que o pronome você se 
correlacione tanto com pronomes complemento de seu paradigma quanto 
com pronomes complemento do paradigma de tu. Além disso, dadas as 
diferentes frequências em diferentes contextos morfossintáticos, parece 
que as formas tônicas de você também estão em expansão, ocupando todas 
as posições de complemento gradualmente. 

Acreditamos que essa expansão de contextos morfossintáticos pode 
ser pensada à luz do problema de transição, proposto por Weinreich, Labov 
e Herzog (1968) e rediscutido por Labov (1982). No texto de 1982, ao 
discutir a transição cruzando estruturas gramaticais o autor diz que há 
razões para acreditar que o locus da variação muitas vezes é mudado no curso 
da mudança linguística e exemplifica com casos de redução de segmentos 
finais no espanhol: “In Spanish, the sole remaining final consonants are the 
apicals /s/, /l/, /n/, /d/, and /r/: all theses now show variable lenition 
and deletion. A long-standing phonological drift intersects with a long-
standing drift towards the reduction of  inflectional morphology” (LABOV, 
1982, p. 65). 

Fazendo uma analogia a essa discussão laboviana acredita-se que 
nas amostras investigadas as formas de complemento correspondentes ao 
paradigma de você (lhe(s), o(s), o(s), por exemplo), ao se expandir de P3 para 
P2, gradativamente, vão rompendo restrições linguísticas. Os exemplos 
(5) e (6) dão respaldo à nossa hipótese, uma vez que em (5) o clítico o, 
originalmente uma forma de P3, é usado na referência a P2, e em (6) vê-se 
o pronome você sendo utilizado em outras posições sintáticas que não a de 
sujeito. 

(5) Desejo que esta além de encontrá-lo com saúde e felicidade, o encontre 
ainda mais simpático do que o tenho em mente! Agradeço sinceramente sua 
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cartinha, não só pelo fato de teres mandado, mais sim por teres feito com que 
em horas de labuta diária me viesse a mente uma linda recordação como a [de 
certas] horas que a seu lado eu passei!  (Remetente O, 1969) 

(6) (...) eu achei sempre em você uma simpatia a qual o apreciei há muito 
tempo e que não posso deixar de contar para você. Acho tambem você, 
muito educado, inteligente, legal, etc. O’kei?  (Remetente V, 1968)

2. Metodologia

Passamos agora a delimitar a amostra utilizada, bem como as variáveis 
controladas na análise dos dados.

2.1 Amostra

A amostra selecionada para esta pesquisa pertence ao corpus do 
PHPB-SC (Para a História do Português Brasileiro de Santa Catarina). O 
projeto catarinense é um segmento da proposta em nível nacional de resgate, 
catalogação e divulgação do português brasileiro de séculos anteriores e 
encontra-se em seu segundo ano de execução. O banco de dados, ainda em 
formação, está abrigado nas dependências do Núcleo VARSUL da UFSC. 

Os dados analisados são provenientes de cartas pessoais escritas por 
catarinenses nos séculos XIX e XX. As cartas do século XIX são datadas 
das décadas de 1880 e 1890 e integram o acervo do Núcleo de Pesquisas em 
Informática, Literatura e Linguística (NUPILL). Foram escritas por Cruz e 
Sousa (ilustre poeta simbolista, autor de Missal e Broquéis, nascido em 1841 
e falecido em 1898) a sua noiva Gavita e por dois amigos de Cruz e Sousa 
a ele endereçadas. Tanto Virgílio Várzea (nascido em 1865 e falecido em 
1941) quanto Araújo Figueiredo (nascido em 1864 e falecido em 1927), 
amigos do poeta, foram também escritores e atuaram no cenário artístico 
e político de Santa Catarina. Os três remetentes das cartas do século XIX 
nasceram em Desterro, antigo nome da capital catarinense, Florianópolis.

Já as cartas do século XX são de duas naturezas. As datadas da década 
de 1960 são cartas de amor de seis moças do Vale do Itajaí – microrregião 
do Estado de Santa Catarina colonizada por europeus, principalmente 
alemães – e da Grande Florianópolis endereçadas a um único destinatário, 
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um jovem professor de Língua Portuguesa nascido no Vale do Itajaí. As 
cartas da década de 1980 (que se estendem, na realidade, de 1987 a 1992) 
foram escritas por Harry Laus (escritor catarinense de Tijucas, Grande 
Florianópolis, autor de Os papéis do Coronel, nascido em 1922 e falecido 
em 1992) a sua tradutora e amiga, Claire. A amostra usada nesta pesquisa, 
composta por 42 duas cartas escritas por dez remetentes distintos, pode ser 
mais bem visualizada no Quadro 1, a seguir.

AMOSTRA

Século XIX: décadas de 1880 e 1890

Cruz e Sousa à Gavita 
Virgílio Várzea à Cruz e Sousa
Araújo Figueiredo à Cruz e Sousa

Século XX: 

Década de 1960: seis remetentes distintas 
à jovem professor do Vale do Itajaí
Década de 1980: Harry Laus àClaire

Total: 42 cartas escritas por dez remetentes distintos
Quadro 1 – Amostra de cartas catarinenses dos séculos XIX e XX

2.2 Envelope de variação 

O controle de variáveis independentes nesta pesquisa permitiu muito 
mais o estabelecimento de uma correlação entre os grupos de fatores e a 
variável dependente do que a percepção de um condicionamento desta por 
aqueles. Não se trata aqui de investigar condicionadores que motivam ou 
desfavorecem o uso de uma forma pronominal sobre a outra, mas, sobretudo, 
de observar em quais contextos linguísticos as formas do paradigma de tu 
e do paradigma de você se alternam, qual a relação entre os pronomes tu e 
você na posição de sujeito e as formas pronominais de complemento verbal 
(acusativo, dativo e oblíquo) e quais as barreiras ou restrições linguísticas que 
foram rompidas nessas correlações. Por esse motivo, a variável dependente 
de controle é uma variável abstrata, com as seguintes variantes: (i) formas 
do paradigma de tu; (ii) formas do paradigma de você.

Para análise e interpretação dessa variável foram levantados os 
seguintes grupos de fatores: ‘posição sintática do pronome’, ‘formas de 
realização do sujeito’, ‘preenchimento ou não do sujeito pronominal’, 
‘formas de realização do complemento acusativo’, ‘formas de realização 
do complemento dativo’, ‘formas de realização do complemento oblíquo’, 



226
Revista do Gelne

‘século’ e ‘remetente’. Depois de categorizados, os dados foram submetidos 
a tratamento estatístico por meio do programa GoldVarb (ROBINSON, 
LAWRENCE e TAGLIAMONTE, 2001), no intuito de verificar 
basicamente a frequência de uso de cada variante abstrata e de cada fator 
controlado nas diferentes variáveis independentes investigadas e de observar 
as correlações entre os fatores. 

3.  Apresentação e discussão dos resultados

Os resultados estão organizados de modo a responder as quatro 
questões de pesquisa, mas também são trazidas informações que 
complementem ou que relativizem os números apresentados. Optou-se 
por expor os resultados na maioria das vezes em números brutos, e não 
em porcentagem, uma vez que, dada a baixa quantidade de ocorrências 
de algumas formas e a natureza restrita da amostra – poucos remetentes, 
quase todos nascidos na mesma região de Santa Catarina (outras regiões 
do Estado apresentam diferenças em aspectos sócio-históricos e poderiam 
revelar números diversos destes), sendo que os dados da década de 1980 são 
provenientes de um único informante –, a apresentação em porcentagem 
poderia oferecer uma falsa impressão de generalização de uso. Pelos mesmos 
motivos, deu-se preferência à apresentação dos números em tabelas, e não 
em gráficos.

 Na Tabela 1, a seguir, pode ser visualizado o somatório de todas as 
formas do paradigma de tu e do paradigma de você encontradas na amostra, 
sejam em posição de sujeito ou de complemento, divididas por informante.

Remetentes Paradigma
tu

Paradigma
você

Século XIX 
(20 cartas) 

Virgílio Várzea (1882-
1892) (66)        100% ------

Araújo Figueiredo 
(1888-1897) (49)        100% ------

Cruz e Sousa (1892) (93)        100% ------
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Século XX 
(22 cartas) 

Remetente A (1964) (23)        100% ------

Remetente E (1965-
1966) ------ (34)      100% 

Remetente B (1966) (10)          90%  (1)           9% 

Remetente L (1966)  (4)           22% (14)        77% 

Remetente V (1968) ------ (32)      100% 

Remetente O (1969) (36)          61% (23)        38% 

Harry Laus (1987-
1992) (103)        95%  (5)           4% 

TOTAL 494 ocorrências (384)        77% (109)      21% 

Tabela 1 – Número total de formas do paradigma de tu e do paradigma de 
você em cartas pessoais catarinenses dos séculos XIX e XX

Dos números constantes na Tabela 1, pode-se destacar que dentre 
os remetentes do século XIX todos utilizam categoricamente formas do 
paradigma de tu, ao passo que no século XX começa a haver variação: 
há uma remetente (Remetente A) que usa apenas formas de tu e há duas 
remetentes (Remetente E e Remetente V) que usam somente formas de 
você, e os demais alternam entre formas tanto do paradigma de tu quanto do 
paradigma de você.  Observe-se, ainda, que dentre os remetentes que variam 
no uso de tu e você no século XX, apenas um, a Remetente L, faz mais uso 
de formas do paradigma de você do que de tu; para os demais remetentes 
que alternam formas dos dois paradigmas, as formas de tuteamento são 
preferidas. 

Das 494 ocorrências encontradas na amostra, 384 foram de tu e 109 
de você. O dado que fecha a soma é uma única ocorrência de o senhor (mais 
especificamente da forma ao senhor, como complemento dativo), que não 
era esperada, dada a natureza da amostra selecionada, formada por cartas 
entre amigos e entre amantes. Esse único dado parece resultar, no entanto, 
de um conflito de papéis sociais.
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(7) Tudo o que eu fazia e aonde eu estava lembrava-me de você. Eu 
sentia-me obrigada a escrever embora estava muito errada. Peço ao senhor, 
desculpa. Qualquer dia vou falar lá no grupo com você, sôbre o fato. Como 
me aconteceu ter mandado uma cartinha assim pesada à você. (Remetente 
V, 1968)

Em uma carta anterior, a Remetente V declara-se para o jovem 
professor do Vale do Itajaí. Não é sabido o que o professor respondeu à 
moça, mas na carta seguinte, de onde foi extraído o dado (7), V desculpa-
se pelo teor da carta anterior, refere-se ao destinatário ao longo de todo o 
texto com formas do paradigma de você e, num dado momento, chama-o 
de senhor. Ressalte-se que, embora os dois jovens fossem amigos e talvez 
amantes, havia entre eles também uma relação assimétrica entre aluna e 
professor, por isso acredita-se que o conflito de papéis sociais pode ter 
sido a causa do conflito de formas de tratamento usadas pela Remetente 
V. Apesar de constar na contagem geral dos dados, a ocorrência única de 
o senhor não será levada em consideração na apresentação dos resultados a 
seguir, os quais respondem a questões de pesquisa que previam somente a 
realização de formas do paradigma de tu e de formas do paradigma de você.

Com relação à primeira questão, referente às formas de sujeito 
(incluindo nulos e expressos) encontradas nos períodos de tempo 
investigados, obteve-se a seguinte distribuição por informante: no século 
XIX, os três remetentes usam exclusivamente a forma sujeito tu; no século 
XX, há dois remetentes que usam exclusivamente tu na posição de sujeito, 
dois remetentes que usam somente o pronome você nessa posição e quatro 
remetentes que alternam entre tu e você. Os resultados, portanto, atestam 
a hipótese aventada, de que no século XIX haveria uso exclusivo de tu na 
posição de sujeito e no século XX seria encontrada alternância entre os 
pronomes tu e você nessa posição.



229
Vol.15 - Números 1/2 - 2013

Na Tabela 2, a seguir, encontra-se uma separação entre sujeitos nulos 
e expressos, organizada por décadas.

Sujeito 

DÉCADAS

1880 1890 1960 1980

Tu Você Tu Você tu você tu Você

Nulo (38) 
82% ----- (29) 

69% ----- (39) 
88%

(33) 
59%

(59) 
93% -----

Expresso (8)
18% ----- (13) 

31% ----- (5)
12%

(23)
41%

(4)
7%

(4)
100%

Total 46 ----- 42 ----- 44 56 63 4

Tabela 2 – Pronomes encontrados na posição de sujeito (nulos e expressos) 
em cartas pessoais catarinenses dos séculos XIX e XX, divididas por década

 
Observa-se na Tabela 2 que nas duas décadas do século XIX, quando 

o sujeito é realizado exclusivamente por tu, há predominância de sujeitos 
nulos em relação a sujeitos expressos. Já no século XX, na década de 1960 
há mais dados de sujeito você do que de sujeito tu, ambos realizados mais 
como nulos do que como expressos, embora essa diferença numérica entre 
nulos e expressos para o pronome você seja menor. Na década de 1980, há 
mais dados de tu sujeito do que de você, sendo que os sujeitos de tu são em 
maioria nulos e os de você são todos expressos – ressalte-se, no entanto, que 
se trata de apenas quatro dados de você, realizados por um único remetente. 
Os exemplos (8) e (9) ilustram muito bem essa variação entre o sujeito tu 
nulo e o sujeito você expresso encontrada na escrita de um mesmo remetente.

(8) Fiz obras na casa de Porto Belo, agora tenho um banheiro privativo 
no meu quarto e onde era a cozinha é outro quarto e, com o fechamento e 
ampliação da varanda externa, aos fundos, lá ficou copa-cozinha. Quando Ø 
vieres, Ø terás mais conforto. (Harry Laus, 1989) 

(9) Eis um belo título para o futuro livro, pois acredito que a palavra é 
bastante sonora em francês e que talvez não exista na língua francesa. Mas, 
naturalmente, você pode sugerir outro. Agora estou pensando que acho 
que já lhe falei no título do livro em outra carta. (Harry Laus, 1987) 

Nota-se que o pronome tu na posição de sujeito na amostra de Santa 
Catarina ainda resiste nos textos do final do século XX e vem acompanhado 
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preferencialmente de forma verbal com desinência distintiva de segunda 
pessoa e de sujeito nulo. Com a implementação do pronome você (que se 
combina com marca morfêmica zero) observa-se um aumento gradativo de 
sujeito expresso nas duas décadas controladas. Nesse caso, talvez possamos 
dizer que o parâmetro do sujeito nulo está mudando lentamente e que a 
mistura das duas marcações – positiva e negativa – pode ser observada 
numa mesma comunidade (ou na escrita de um mesmo remetente, como 
em (8) e (9)), como se fossem propriedades de diferentes gramáticas em 
competição, nos termos de Krock (1989; 2001).  

É possível dizer ainda que nas cartas catarinenses são observados 
retratos levemente diferentes daqueles encontrados na escrita carioca, em 
que você aparece associado mais frequentemente a sujeitos expressos e tu 
aparece associado a verbos com marca morfêmica zero na segunda metade do 
século XX. Na amostra desse mesmo período aqui investigada, o pronome 
você na posição de sujeito se mostra tanto nulo quanto expresso, numa 
proporção equilibrada (33 nulos e 27 expressos), e tu preponderantemente 
nulo (98 ocorrências em oposição a 9 de sujeito expresso) acompanhado de 
desinência verbal distintiva.

No que diz respeito à correlação entre e o pronome sujeito e as 
formas pronominais usadas na posição de complemento verbal, nos dados 
do século XIX, em que somente o pronome tu figura na posição de sujeito, 
todos os complementos verbais são também formas pertencentes ao 
paradigma de tu – são 58 dados de pronome dativo, 42 de acusativo e 20 
de oblíquo complemento ou adjunto. Já a realização dos complementos 
verbais nos dados do século XX, quando é constatada variação entre tu e 
você como pronomes sujeito, pode ser visualizada na Tabela 3.

Sujeito 
usado pelo 
remetente

SÉCULO XX

Sujeito expresso Sujeito nulo Dativo Acusativo Compl. 
oblíquo

tu você tu você tu você tu você tu você

Exclusivo 
tu

(2) 
100% ----- (14) 

100% ----- (5) 
100% ----- (2) 

100% ----- ----- -----

Exclusivo 
você ----- (14) 

100% ----- (21) 
100% ----- (15) 

100% ----- (8) 
100% ----- (8) 

100%
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Misto (7) 
35%

(13) 
65%

(84) 
88%

(12) 
12%

(34) 
87%

(5) 
13%

(14) 
61% (9) 39% (14) 

78%
(4) 

22%

Total (9) 
25%

(27) 
75%

(98) 
75%

(33) 
25%

(39) 
66%

(20) 
34%

(16) 
48%

(17) 
52%

(14) 
54%

(12) 
46%

TOTAL:  176 ocorrências de formas do paradigma de tu
                   109 ocorrências de formas do paradigma de você

Tabela 3 – Correlação entre formas pronominais em posição de sujeito 
e formas pronominais em posição de complementos verbais em cartas 

pessoais catarinenses do século XX

Nos dados do século XX, nota-se que a remetente de uso exclusivo 
de sujeito tu usa somente formas de complemento do paradigma de tu. Do 
mesmo modo, as duas remetentes de uso exclusivo de sujeito você usam 
categoricamente formas de complemento do paradigma de você. Já dentre 
os quatro remetentes que fazem uso tanto de sujeito tu como de sujeito você, 
há preferência pelas formas de complemento do paradigma de tu.

Assim, atesta-se parcialmente a hipótese aventada: no século XIX 
acreditava-se que seriam encontradas exclusivamente formas do paradigma 
de tu como complementos verbais, e que no século XX sujeitos realizados 
como tu se correlacionassem a formas de complemento do mesmo paradigma 
e sujeitos realizados como você se correlacionassem predominantemente a 
formas do paradigma de tu. Observa-se, no entanto, que no século XX 
sujeitos categoricamente realizados como você se correlacionam com formas 
do paradigma de você (e não com formas alternadas dos dois paradigmas); 
e somente nos casos em que os dois pronomes se alternam na posição 
de sujeito é que as formas de complemento também variam entre os dois 
paradigmas, com preferência pelas formas do paradigma de tu.

Na Tabela 4, a seguir, são apresentadas as formas pronominais que 
ocupam as posições de complementos verbais nos dados do século XIX.

Século XIX

Posição 

Forma
tu

(nulos e 
expressos)

te para ti a ti SP tu

Sujeito 88 ----- ----- ----- -----
Acusativo ----- 43 ----- ----- -----
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Dativo ----- 47 1 5 5
Oblíquo 
Complemento ----- ----- ----- ----- 19

Tabela 4 – Formas variantes em posição de complemento verbal 
em cartas pessoais catarinenses do século XIX

Dentre os dados do século XIX, há 21 ocorrências de tu expresso, 
67 de tu nulo, 90 de te, uma de para ti, cinco de a ti e 24 ocorrências de 
outros sintagmas preposicionados do paradigma de tu. Veem-se, na Tabela 
4, as posições sintáticas que correspondem a essas formas: os sintagmas 
preposicionados de tu dividem-se entre dativo e oblíquo complemento ou 
adjunto, com predominância dessa segunda categoria; as formas para ti e 
a ti ocorrem tão somente como dativo; a forma te funciona tanto como 
acusativo quanto como dativo – sendo que como acusativo não encontra 
formas concorrentes e, como dativo, embora haja alguma variação, o uso de 
te é dominante –; e por fim, as 88 ocorrências de tu nulo e preenchido se dão 
todas na posição de sujeito (ou seja, não foram encontrados dados como 
“vi tu”).  Atesta-se, então, a hipótese de que nos dados do século XIX 
haveria apenas, nas posições de complemento verbal, formas pronominais 
do paradigma de tu.

As formas variantes de complemento verbal encontradas nos dados 
do século XX estão divididas em três tabelas. Na primeira delas, a Tabela 5, 
têm-se as formas de complemento que ocorrem na carta em que o sujeito 
é categoricamente tu.

Século XX – Remetente de uso exclusivo de sujeito tu

Posição

Forma do paradigma de tu
tu

(nulos e 
expressos)

te para ti a ti SP tu

Sujeito 16 --- --- --- ---

Acusativo --- 2 --- --- ---

Dativo --- 3 --- 1 1

Oblíquo 
Complemento --- --- --- --- ---

Tabela 5 – Formas variantes em posição de complemento verbal ocorridas 
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com sujeito categórico tu em cartas pessoais catarinenses do século XX

No caso da carta da remetente de uso exclusivo de sujeito tu, vê-se, 
sobretudo, um predomínio da forma te, tanto como acusativo quanto como 
dativo, apresentando concorrentes (um dado de a ti e um dado de sintagma 
preposicionado de tu) somente como dativo. Assim como ocorre nos dados do 
século XIX e em todo o restante da amostra, todas as formas tu, incluindo 
expressos e nulos, se dão na posição de sujeito. 

Na Tabela 6 estão os resultados para as formas de complemento que 
ocorrem nas cartas em que o sujeito é categoricamente você.

Século XX – Remetentes de uso exclusivo de sujeito você

Posição 
Forma do paradigma de você

você lhe para 
você

a 
você

SP 
você o, a e variações

Sujeito 35 (nulos e 
expressos) --- --- --- --- ---

Acusativo 2 3 --- --- --- 3

Dativo --- 8 2 2 3 ---

Oblíquo 
Complemento --- 1 2 --- 4 1

Tabela 6 – Formas variantes em posição de complemento verbal ocorridas 
com sujeito categórico você em cartas pessoais catarinenses do século XX

Como já apontado, as remetentes de uso exclusivo de sujeito você fazem 
uso categórico de formas de complemento do paradigma de você. Na Tabela 
6, pode-se perceber que, como acusativo, o pronome você aparece disputando 
lugar com lhe e com o, a e variações. Esse é um dado bastante interessante, 
pois o, a e variações não são formas recorrentes hoje em dia, embora se possa 
pensar que, como se trata de uma amostra de escrita de décadas atrás, essa 
expectativa possa ser relativizada. No entanto, um dado não esperado na 
escrita é o clítico lhe figurando como acusativo, ainda que apareça em menor 
número em sua posição original, dativo, concorrendo com a você, para você e 
sintagmas preposicionados de você e como oblíquo complemento.
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Ressalte-se que, como oblíquo complemento, há quatro formas 
concorrentes (lhe, para você, sintagmas preposicionados de você e o, a e variações) e 
que a forma lhe figura também como acusativo e dativo. A seguir, observa-
se um dado do clítico lhe como acusativo.

(10) Chove torrencialmente (lá fora é claro). Do rádio ouço músicas suaves 
que dão vontade de dançar, por isso pensei em você. Pois estava dançando 
quando lhe vi. Mas... deixemos os sentimentalismos para o Altemar Dutra,  
que é “sentimental demais”. (Remetente E, 1965)

A Tabela 7 apresenta as formas de complemento que ocorrem nas 
cartas do século XX em que tanto tu quanto você figuram na posição de 
sujeito.

Século XX – Remetentes de uso de sujeito tu e você (misto)

Posição
Formas dos paradigmas de tu e de você

tu você Te lhe para 
ti

para 
você

a 
ti

a 
você SP tu SP 

você
o, a e 

variações

Sujeito 91 25 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Acusativo --- --- 14 --- --- --- --- --- --- --- 9

Dativo --- --- 33 3 1 --- --- 1 --- 1 ---

Oblíquo 
Complemento --- --- --- 1 1 1 2 2 11 --- ---

Tabela 7 – Formas variantes em posição de complemento verbal ocorridas 
com sujeitos tu e você em cartas pessoais catarinenses do século XX

Os remetentes de uso de sujeito misto, ou seja, aqueles que usam formas 
de sujeito tanto de você quanto de tu, realizam o sujeito majoritariamente 
com o pronome tu. Como acusativo, há duas formas em variação: te, com a 
maioria dos dados; e o, a e variações – nessas cartas, o clítico lhe não aparece 
nessa posição. Como dativo, o clítico te compete com lhe, com para ti, com 
a você e com sintagmas preposicionados de você. Como oblíquo complemento, 
veem-se seis formas concorrendo, com destaque para os dados de sintagmas 
preposicionados de tu. Na Tabela 7, ainda é possível notar que o clítico te se 
divide em acusativo e dativo, e que o clítico lhe aparece como dativo e como 
oblíquo complemento. Chama a atenção, ainda, que a forma você apareça 
somente em posição de sujeito, e não como acusativo, diferentemente do 
que se vê nas cartas de sujeito exclusivo você.
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Na Tabela 8, a seguir, é apresentado um panorama de todas as 
formas de complemento verbal que aparecem nas cartas do século XX, não 
importando o pronome utilizado na posição de sujeito.

Século XX

Formas dos paradigmas de tu e de você

Posição te lhe Você a ti a 
você

para
ti

para 
você

SP
tu

SP 
você

o, a e 
variações

Acusativo 16 3 2 --- --- --- --- --- --- 12

Dativo 36 11 --- 1 3 1 2 1 4 ---

Oblíquo 
Complemento --- 2 --- 2 2 1 3 11 4 1

Tabela 8 – Total de formas variantes em posição de complemento verbal 
em cartas pessoais catarinenses do século XX

Certamente os números que mais chamam a atenção dizem respeito 
ao clítico te, que é a forma mais recorrente. Varia, sobretudo, com o clítico lhe 
como dativo e com o, a e variações como acusativo. Também é relativamente 
alto o número de ocorrências de o, a e variações, que figuram majoritariamente 
como acusativo. Confirmam-se, assim, as hipóteses de que, no século XIX, 
as formas de complemento verbal seriam todas do paradigma de tu e, no 
século XX, as formas seriam tanto do paradigma de tu como de você, com 
predomínio das formas de tuteamento.

Pelos resultados apresentados até o momento, pode-se depreender 
que a produtividade do clítico te é bastante alta inclusive nos dados do 
século XX. A Tabela 9, a seguir, mostra um recorte mais específico dos 
usos de te na amostra selecionada.

Produtividade do clítico te

SÉCULO
Sujeito 

usado pelo 
remetente

Ocorrências 
de te

Posições
de te

Variantes
de te
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XIX Exclusivo tu 90

43 
Acusativo ---

47 Dativo 

1   para ti 

5   a ti 

5   SP tu 

XX

Exclusivo tu 5

2 
Acusativo ---

3 Dativo 
1   a ti 

1   SP tu 

Exclusivo 
você --- ---

3   lhe (Acus.)

8   lhe (Dat.) 

Misto 47

14 
Acusativo 9 o, a e variações 

33 Dativo 

3   lhe 

1   para ti 

1   a você 

1   SP você 
Tabela 9 – Produtividade do clítico te em cartas pessoais

catarinenses dos séculos XIX e XX

Foram encontradas 142 ocorrências do clítico te na amostra. 
Primeiramente, na Tabela 9, observem-se os dados do século XIX: das 90 
ocorrências do clítico te, 43 se deram como acusativo e 47 como dativo. 
Como acusativo, não há variantes para te; como dativo, o clítico concorre 
com um dado de para ti e cinco ocorrências de a ti. Já com relação aos dados 
do século XX, quando o sujeito é exclusivamente realizado pelo pronome 
tu, há cinco dados de te, sendo dois como acusativo e três como dativo, 
posição na qual concorre com um dado de a ti e um dado de sintagmas 
preposicionados de tu.

Também no século XX, quando as remetentes fazem uso exclusivo 
de você na posição de sujeito, não há dados de te, mas pensando em seus 
possíveis contextos de variação, têm-se três ocorrências da variante lhe 
como acusativo e oito dados também do clítico lhe como dativo. Ainda com 
relação aos dados do século XX, quando as cartas apresentam tanto sujeitos 
de tu como de você, há 47 ocorrências de te, sendo 14 como acusativo e 33 
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como dativo. Como acusativo, o clítico concorre com o, a e variações; como 
dativo, concorre com lhe, para ti, a você e você. 

No que diz respeito à variação entre te e lhe e a sua distribuição na 
amostra, a Tabela 10 oferece uma comparação pontual entre os usos dos 
clíticos nos dados do século XX. Nas ocorrências do século XIX, como 
já mencionado, usa-se categoricamente te (90 ocorrências no total, 43 
correspondendo ao acusativo e 47 ao dativo), não tendo sido registrados, 
portanto, dados de lhe.

SÉCULO XX: 52 te; 16 lhe

Posição Sujeito
exclusivo tu

Sujeito
exclusivo você

Sujeito
Misto

Te Lhe te lhe te Lhe

Acusativo 2 --- --- 3 14 ---

Dativo 3 --- --- 8 33 3

Oblíquo 
Complemento --- --- --- 1 --- 1

Tabela 10 – Distribuição dos clíticos te e lhe em cartas pessoais 
catarinenses do século XX

Na totalidade dos dados referentes ao século XX, há 52 ocorrências 
de te e 16 de lhe, o que indica uma predominância do clítico do paradigma 
de tu sobre sua forma concorrente. No que diz respeito às posições em 
que as formas aparecem, observa-se que são variantes apenas nas posições 
de acusativo e de dativo, e que como oblíquo complemento, lhe aparece 
com dois dados e te não aparece. Com relação à posição de acusativo, há, 
no século XX, 16 dados de te e três de lhe – sendo que esses três dados 
ocorrem em cartas de sujeito exclusivamente realizado pelo pronome você. 
Na posição de dativo, há 36 ocorrências de te e oito de lhe. Os resultados 
atestam a hipótese de que, no século XIX, não haveria variação entre os 
dois clíticos, ocorrendo uso categórico de te, ao passo que no século XX as 
duas formas entrariam em variação, com predomínio do clítico te sobre sua 
variante lhe.

 Enfim, a partir dos resultados das Tabelas de 4 a 10, podemos dizer 
que os clíticos lhe(s), o(s), a(s), do paradigma de você, ao entrarem em disputa 
com o clítico te, rompem restrições gramaticais de duas ordens: (i) de caso 
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dativo para caso acusativo, no caso de lhe; e (ii) de P3 para P2. Essa disputa 
entre as formas de complemento pode ser verificada, principalmente 
quando os remetentes se utilizam de pronomes sujeitos mistos (tu e você) ao 
se dirigirem a seus interlocutores. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste estudo foi verificar a correlação entre os pronomes 
de P2 utilizados na posição de sujeito e as formas pronominais encontradas 
na posição de complemento verbal em cartas pessoais catarinenses dos 
séculos XIX e XX. A análise permitiu alguns apontamentos, que, embora 
circunscritos à amostra selecionada, oferecem os primeiros resultados com 
dados de Santa Catarina a respeito das relações internas entre pronomes de 
P2 em diferentes posições sintáticas.

Nos dados do século XIX observou-se o uso categórico das formas 
do paradigma de tu (sujeito e complementos) e o predomínio de sujeitos 
nulos. O complemento mais utilizado é te, que é categórico como acusativo 
e varia (pouco) com para ti, a ti e sintagmas preposicionados de tu como dativo. 
Nos dados do século XX: remetentes de uso exclusivo de sujeito tu 
realizam categoricamente complementos do paradigma de tu; remetentes 
de uso exclusivo de sujeito você realizam categoricamente complementos 
do paradigma de você; e remetentes de uso de sujeito misto realizam formas 
de complementos dos dois paradigmas, com predomínio das formas do 
paradigma de tu. Ainda prevalece o sujeito nulo em detrimento do sujeito 
expresso, mas quando o sujeito é você, a diferença entre nulos e expressos 
diminui. Te ainda é o complemento majoritariamente utilizado; dentre 
suas variantes, destacam-se lhe (como dativo) e, sobretudo, o, a e variações 
(como acusativo). As posições de complemento verbal são realizadas 
majoritariamente com formas do paradigma de tu.

A partir desses resultados, algumas considerações podem ser 
suscitadas. 

No que diz respeito à inserção do pronome você como P2 no sistema 
linguístico catarinense do século XX, há evidências empíricas de que esta 
veio atrelada a outros fenômenos variáveis na língua, o enfraquecimento 
da morfologia verbal e o preenchimento do sujeito pronominal, indicando 
um movimento de mudança de uma língua de sujeito nulo para uma língua 
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de sujeito expresso. O pronome tu, entretanto, mantém-se nas cartas da 
amostra analisada, com predomínio de sujeito nulo. Essa constatação oferece 
elementos para se pensar o problema de encaixamento linguístico (WLH, 1968, 
LABOV, 1982), segundo o qual uma mudança estaria relacionada a outra 
mudança, como se fossem reações em cadeia, consistindo de motivação 
suficiente para a perda do sujeito nulo. Entender qual é a natureza e a 
extensão desse encaixamento é também entender o sistema linguístico dos 
fenômenos que estão em variação e mudança, e esse é mais um motivo pelo 
qual os resultados aqui apresentados constituem um passo significativo nas 
pesquisas acerca do português catarinense.

Os usos “misturados” de pronomes do paradigma de tu e de pronomes 
do paradigma de você no século XX nas posições de sujeito e de complemento 
podem ser pensados à luz do problema de transição, relacionado, entre outras 
preocupações, à transmissão e à expansão de contextos linguísticos de uso 
das formas em variação/mudança. Os contextos linguísticos de uso de uma 
das formas, ao se expandirem, rompem restrições linguísticas, como no 
caso do complemento lhe, que passa a se referir à P2 e a indicar acusativo, 
além de dativo. Outro caso de expansão seria o da distribuição das formas 
do paradigma de você: conforme observado, essas formas aparecem com 
maior frequência na posição de sujeito e ainda encontram resistência em 
sua implementação como complemento, sobretudo nos contextos em que 
as formas de você competem com o clítico te, bastante produtivo na amostra.

No que se refere aos resultados gerais, observa-se que há nas cartas 
evidências de três padrões de uso: o uso exclusivo das formas do paradigma 
de tu, o uso exclusivo das formas do paradigma de você e um padrão de uso 
misto, que alterna formas dos dois paradigmas. Acredita-se que seja possível 
dizer que, no terceiro caso, o que temos são remetentes que se utilizam de 
propriedades de duas gramáticas em competição: uma antiga, relacionada 
ao paradigma de tu, e outra inovadora, relacionada ao paradigma de você. 
Essas considerações se remontam à proposta de competição de gramáticas 
de Kroch (1989, 2001) e precisam ainda ser mais bem fundamentadas.
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INVESTIGANDO A INFLUÊNCIA DO CONTEXTO 
MORFOSSINTÁTICO NA IMPLEMENTAÇÃO DE VOCÊ 
EM CARTAS PARTICULARES DO RIO GRANDE DO 
NORTE NO SÉCULO XX

INVESTIGATING THE INFLUENCE OF THE 
MORPHOSYNTACTIC CONTEXT IN THE 
IMPLEMENTATION OF THE PRONOUN VOCÊ IN 
PRIVATE LETTERS OF RN IN THE TWENTIETH 
CENTURY

Marco Antonio Martins
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Kássia Kamilla de Moura
Doutoranda PPgEL/Universidade Federal do Rio Grande do Norte

RESUMO
Nosso objetivo neste artigo é investigar a influência do contexto morfossintático 
na implementação do pronome você em cartas particulares escritas no Rio 
Grande do Norte no curso do século XX. Considerando os pressupostos 
teórico-metodológicos da Sociolinguística Variacionista, analisamos a relação 
entre o contexto morfossintático e o uso de formas pronominais e verbais do 
pronome você em três conjuntos de cartas que contemplam diferentes décadas 
– de 1910 a 1990. Os resultados obtidos com a análise confirmam, em parte, 
o quadro descrito em estudos anteriores sobre a implementação do você no 
Português Brasileiro (PB) em outros estados: (i) nas cartas norte-riograndenses 
das duas primeiras décadas do século XX (1916 a 1925) há uma elevada 
frequência de uso de formas do você (98%); (ii) nas cartas da única informante 
do sexo feminino da nossa amostra – correspondente aos anos de 1946 a 1972 
– o uso das formas de tu é quase categórico; e (iii) nas cartas da última década 
do século XX, as formas associadas ao inovador você em contextos com sujeitos 
plenos e com complementos preposicionados estão já implementadas, e há 
fortes evidências de que em contextos com complementos não preposicionados
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(acusativo e dativo) as formas do pronome tu estão também implementadas em 
um sistema com uso quase categórico de você.
Palavras-chaves: Cartas particulares, Pronomes pessoais; contextos 
morfossintáticos; Você; Tu.

ABSTRACT
Our aim in this article is to investigate the influence of  the morphosyntactic 
context in the implementation of  the pronoun você in private letters written 
in the state of  Rio Grande do Norte in the course of  the twentieth century.  
Taking into account the theoretical and methodological assumptions of  
the Variationist Sociolinguistic, we have analyzed the relation between the 
morphosyntactic context and the usage of  pronominal and verbal forms of  
the pronoun você in three sets of  letters which contemplate different decades 
– from 1910 to 1990. The results obtained with the analyses partly confirm 
the framework described in previous studies concerning the implementation 
of  você in PB in relation to other states: (i) in letters written by people from 
the RN in the two first decades of  the twentieth century (1916 to 1925) there 
is a high frequency of  use of  você forms (98%); (ii) in the letters of  the only 
female informant of  our sample – corresponding the years from 1946 to 1972 
– the use of  tu forms is almost categorical; and (iii) in the letters of  the last 
decade of  the twentieth century, the forms associated to the innovative você in 
contexts with full subjects and with prepositioned complements are already 
implemented, including, there are strong evidences that in contexts with non-
prepositioned complements (accusative and dative) the forms of  the subject 
pronoun tu are also implemented in a system in which the use of  the pronoun 
você is almost absolute.
Key-words: private letters, personal pronouns; morphosyntactic contexts; 
Você; Tu.

INTRODUÇÃO

Sobre o processo de variação/mudança envolvendo os pronomes tu e 
você para expressão da segunda pessoa do singular na diacronia do Português 
Brasileiro (PB), muitos estudos têm evidenciado que determinados 
contextos morfossintáticos são favorecedores/condicionadores do 
inovador você (LOPES; MACHADO, 2005; RUMEU, 2008; LOPES, 2009; 
LOPES, RUMEU; MARCOTULIO, 2011; LOPES; MARCOTULIO, 2011 
LOPES; CAVALCANTE, 2012). De acordo com esses estudos, o uso do 
pronome você é favorecido/condicionado pelos contextos morfossintáticos 
(i) sujeitos plenos e (ii) pronomes complementos preposicionado; ao passo 
que (iii) pronomes complementos não preposicionados, (iv) pronomes 
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possessivos e (v) pronomes nulos referenciais são contextos de resistência 
do pronome tu. Considerando esse quadro, nosso objetivo nesse artigo, 
tendo em vista uma amostra extraída de cartas particulares escritas no 
Rio Grande do Norte no curso do século XX, é discutir a influência do 
“contexto morfossintático” no processo de implementação do você no PB.

Utilizando o referencial teórico-metodológico da Sociolinguística 
Variacionista (cf. WEINREICH, LABOV, HERZOG 2006[1968], 
LABOV 2008[1972]), tomaremos para discussão os resultados obtidos 
por Moura (2013) correlacionados à variável “contexto morfossintático”. 
A autora analisou três conjuntos de cartas pessoais, escritas por norte-
riograndenses,  que correspondem a três períodos do século XX. As cartas 
pertencem ao acervo do Projeto de História do Português Brasileiro no Rio Grande 
do Norte (PHPB-RN) e compõem o córpus mínimo comum do projeto PHPB.

Apresentamos o artigo em três seções: em 1., expomos um breve 
panorama de estudos sobre a implementação do você no PB, tendo por 
foco o “contexto morfossintático”; em 2., apresentamos o corpus analisado; 
e, em 3., apresentamos os resultados obtidos em Moura (2013) referentes 
ao contexto morfossintático.

1.  O “contexto morfossintático” e o condicionamento do inovador 
você na diacronia do PB 

Como já dito, muitos trabalhos sobre o processo de implementação 
do pronome você no PB têm defendido a hipótese de que determinados 
“contexto morfossintático” são favorecedores do pronome você (LOPES; 
MACHADO, 2005; RUMEU, 2008; LOPES, 2009; LOPES, RUMEU; 
MARCOTULIO, 2011; LOPES; MARCOTULIO, 2011 LOPES; 
CAVALCANTE, 2012). Tem-se apresentado um quadro em que o sujeito 
preenchido e o complemento preposicionado oblíquo favorecem as formas 
de você em cartas particulares escritas no Brasil no curso dos séculos XVIII 
a XX. Retomaremos brevemente alguns desses estudos.

A análise de cartas pessoais oitocentistas e novecentistas da família 
Pedreira Ferraz-Magalhães, realizada por Rumeu (2008), mostra que o 
sujeito preenchido é um contexto morfossintático favorável à inserção 
do você no quadro pronominal do PB: em 53% dos casos com sujeitos 
preenchidos (24 ocorrências de 45 dados) o pronome é o você. De acordo 
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com Rumeu, essas percentagens de uso parecem elucidar a hipótese de 
que o PB no século XIX era uma língua de sujeito nulo, iniciando o seu 
processo de mudança – e consequentemente apresentando maior uso do 
preenchimento do sujeito – a partir do século XX (DUARTE, 1993, 1995, 
2012). Ainda segundo Rumeu (2008), esses resultados ratificam o fato de 
que, nas cartas de fins do século XIX e da primeira metade do século XX, o 
tu aparece frequentemente associado ao sujeito nulo, enquanto o você tende 
a aparecer como sujeito pronominal pleno.

Em busca dessa mesma hipótese, Lopes (2009) observa três conjuntos 
de cartas cariocas, produzidas no final do século XIX e início do século 
XX (cartas escritas entre 1870 e 1890; 1896 e 1926; e no final de 1930) e 
confirma a produtividade do você em sentenças com sujeito pleno, enquanto 
o tu ocorre prioritariamente em sentenças com sujeito nulo. A análise de 
Lopes identifica que, nas cartas da primeira metade do século XX (de 1930), 
algumas evidências podem sinalizar a modificação desse comportamento, 
“quando os dados com tu pleno começam a salpicar numa carta e outra” 
e começam a aparecer – ainda que em pouco número – os dados de tu 
sem concordância (LOPES, 2009, p. 69). Esse quadro parece ratificar que a 
entrada do pronome você no PB se deu muito fortemente condicionada pela 
realização expressa do pronome sujeito.

Corroborando tais resultados, Lopes e Marcotulio (2011) utilizam 
uma amostra extraída de 18 cartas de ilustres, escritas a Rui Barbosa, no 
período de 1866 a 1899, e identificam que os contextos morfossintáticos 
mais frequentes para a realização do você são, por ordem de relevância: (i) 
pronome-sujeito (84%, PR. 97); (ii) imperativo (69%, PR. 92) e (iii) pronome 
complemento preposicionado (16%, PR. 60). Segundo os autores, esses 
resultados parece indicar vestígios de reestruturação do sistema pronominal 
do PB, uma vez que reflexos da variação tu e você são identificados em cartas 
escritas por brasileiros já no século XIX, mesmo que de forma tímida. 

Considerando outro conjunto de documentos, num estudo pautado 
em 13 bilhetes amorosos escritos no Rio de Janeiro, no início do século XX, 
Lopes, Marcotulio e Rumeu (2011) atestaram o mesmo quadro descrito nos 
estudos anteriores, qual seja o de que a forma inovadora você está associada 
a sujeitos preferencialmente preenchidos e a formas pronominais com 
complementos preposicionadas; enquanto os pronomes complementos 
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não preposicionados, os pronomes possessivos e as formas verbais não 
imperativas são contextos morfossintático de resistência do pronome tu.

 De um modo geral, os estudos desenvolvidos por Célia Lopes e 
colaboradores sobre a diacronia do você no PB em cartas cariocas apontam 
a década de 1930 como marco na passagem de um você associado a uma 
gramática com sujeitos preenchidos.

2. O Córpus: três conjuntos de cartas particulares escritas no RN no 
curso do século XX

Como dito na introdução, as cartas particulares analisadas neste 
artigo pertencem ao córpus mínimo manuscrito do PHPB-RN e podem ser 
acessadas na página Web do corpora PHPB1. Dispomos para a análise de 146 
cartas divididas em 3 conjuntos que dão um panorama de três sincronias do 
século XX no RN – décadas de 1910 e 1920; de 1940 a 1970; e de 1990, cf. 
descrição sistematizada no quadro 1, a seguir. 

conjuntos de cartas cartas anaLisadas

Iº conjunto (1916-1925) 65

IIº conjunto (1946-1972) 51

IIIº conjunto (1992-1994) 30

totaL 146

Quadro 1: Distribuição das cartas norte-riograndenses analisadas neste artigo

No primeiro conjunto são 65 cartas escritas pelos irmãos Paiva entre 
os anos de 1916 a 1925. Os informantes são Theodósio Paiva, nascido em 
1858, e João de Paiva, nascido em 1867. O universo discursivo dessas cartas, 
em sua maioria, contempla questões comerciais, uma vez que Theodósio 
residia em Natal e se correspondia com João que cuidava dos negócios do 
irmão na cidade de Monte Alegre/RN. 

O segundo conjunto corresponde a 51 cartas escritas por Lourival 
Rocha e Maria Ruzinete Rodrigues Dantas, no período de 1946 a 1972. 
Ele nasceu em 21 de maio de 1922, em Bom Jardim, Pereiro-CE, mas foi 
registrado filho natural de Patu/RN, onde estudou até o Ensino Médio 

1 https://sites.google.com/site/corporaphpb/.
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e foi comerciante até 1965; nessa época, comercializava algodão, arroz, 
oiticica, açúcar etc. em várias cidades do RN e do Brasil. Após o fracasso da 
sua atividade comercial tornou-se dentista prático. Teve uma vida pública 
bastante ativa, chegando a ser eleito prefeito do município de Patu/RN. 
Ela, a informante feminina da nossa amostra, é natural de Patu/RN e 
nasceu no dia 23 de setembro de 1931, onde estudou até a terceira série 
primária (4º ano do Ensino Fundamental). Segundo informações de amigos 
e familiares, Ruzinete sempre teve um perfil recatado; na sua juventude, 
não frequentava muitas festas, nem bailes, sempre muito caseira. Em 1947, 
com apenas 16 anos de idade, casou-se com Lourival Rocha. Esse segundo 
conjunto de cartas contempla o período de namoro, noivado e casamento 
dos informantes e apresenta um universo discurso bastante diversificado, 
tratando de notícias pessoais, da família, dos partidos políticos, dos negócios 
da família e de confidências amorosas. 

 No terceiro conjunto, são 30 cartas  redigidas por Walter Matias 
Oliveira, no período de 1992 a 1994. Esse missivista nasceu em 12 de 
outubro de 1960, na cidade de Patu/RN e lá estudou até o Ensino Médio. 
Passou toda a sua juventude na sua cidade natal e, no ano de 1989, mudou-
se para a metrópole paulista em busca de melhores condições de trabalho. 
Em São Paulo, trabalhava como zelador de um prédio residencial e, no 
período de 1992 a 1994, teve um relacionamento – na maior parte do tempo 
por correspondência – com a patuense Lúcia Suassuna (Lucinha). Todas as 
cartas desse terceiro conjunto são destinadas a sua namorada Lucinha e o 
seu universo discursivo trata de assuntos amorosos e notícias pessoais. 

3. A influência do “contexto morfossintático” no condicionamento 
do inovador você em cartas particulares do Rio Grande do Norte 
no século XX

Não se tem ainda uma ampla descrição do processo de variação e 
mudança envolvendo o uso dos pronomes tu e você no nordeste brasileiro, quer 
numa perspectiva sincrônica, com uma fotografia da fala contemporânea, 
quer numa perspectiva diacrônica. Em busca de descrever e explicar o 
sistema de tratamento de segunda pessoa no Rio Grande do Norte (RN), 
Moura (2013) analisou a variação entre tu e você nos três conjuntos de cartas 
descritos na seção 2. Do trabalho de Moura, retomaremos neste artigo apenas 
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aqueles resultados correlacionados à variável “contexto morfossintático”, 
considerando, num primeiro momento, a totalidade dos dados nos três 
conjuntos de cartas – 146 cartas –, e depois em cada conjunto de cartas em 
separado.

Seguindo os pressupostos da Sociolinguística Variacionista, os dados 
associados às formas de expressão da segunda pessoa do singular nas cartas 
foram codificados e submetidos aos programas do pacote estatístico 
computacional GOLDVARB 2001 (cf. ROBISON; LAWRENCE, 
TAGLIAMONTE, 2001)2.

Numa primeira rodada, em que foram contabilizadas todas as 
ocorrências dos três conjuntos de cartas, foram encontradas 1412 
ocorrências de formas relacionadas aos pronomes tu e você, das quais 976 
(69%) são formas associadas ao você e 436 (31%) estão associadas ao tu. 
Dentre as variáveis controladas nessa rodada, quatro foram selecionadas pelo 
GOLDVARB 2001, como estatisticamente relevantes no condicionamento 
do você nas cartas, na seguinte ordem de relevância: (i) o período de escrita 
da carta; (ii) o contexto morfossintático; (iii) as formas verbo-pronominais 
antecedentes ao dado coletado; e (iv) o universo discursivo da carta. 

Os resultados referentes à segunda variável selecionada “contexto 
morfossintático” estão expressos na tabela 1 a seguir.  

Contextos morfossintáticos Você - % P.R.

Sujeito preenchido 283/286 - 98% 0,95

Sujeito nulo (imperativo) 69/75 - 92% 0,93

Complemento preposicionado 195/206 - 94% 0,81

Pronomes possessivos 200/319 - 62% 0,28

Sujeito nulo (não imperativo) 54/136 - 39% 0,28

Dativo 106/169 - 62% 0,16

Acusativo 69/221 - 31% 0,06

Total 976/1412 - 69%
Log likelihood = - 403,530; Significance = 0,000

Tabela 1: Frequências de uso das formas de você, nas cartas norte-
riograndenses, por contextos morfossintáticos

2 A regra variável considerada nesta análise – formas associadas aos pronomes você e tu em cartas 
pessoais do século XX – não traduz fielmente a definição estabelecida em Labov (1972). Estamos 
tomando por regra variável as formas pronominais – em diferentes funções sintáticas – dos 
pronomes em questão. Apesar de necessária, essa discussão ficará para um outro momento.
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É perceptível que há uma distribuição bastante equilibrada entre 
os diferentes contextos morfossintáticos observados e a implementação 
do pronome você nas cartas: o sujeito pleno com Peso Relativo de 0,95 
confirma a hipótese atestada e defendida pelo trabalhos de Célia Lopes 
e colaboradores de que esse contexto morfossintático é um ambiente 
que favorece o uso de você no PB. Seria mesmo esse contexto “a porta 
de entrada” do você no PB. Assim como o favorecem também as formas 
verbais imperativas com sujeito nulo (com Peso Relativo de 0,93) e os 
complementos preposicionados (com PR. de 0,81). Os dados em (01) a 
(03) exemplificam, respectivamente, esses contextos favorecedores do você. 

(1) Pelo nosso amigo Apolonio estou remetendo a| importância 
de Cr$ 250,00 (Duzentos e cinquenta cruzeiros),| VOCÊ mande 
entregar a menina desta carta a importância de Cr$ 30,00 conforme 
acusa na mesma,[...]. (Carta 32 – de Lourival para Ruzinete, 
16/5/1972).

(2) Theodosio [...] Desde 5ª feira que entrei na limpesa | do muro, 
ainda esta semana terminarei [fol. 1r] | com a limpeza <↑2ª x> 
dos lados e fundo, para en- | tão passar para a frente, so depois 
que aca- | bar com a calsada é que saberei se o | tijollo que sobra 
dará para fazer o muro | que me FALLA em sua carta de hontem. 
|| Tive o diario que juntou a sua carta | de hontem, vi o preço de 
algodão dado nelle, 40 [inint.]. || (Carta 27 – de Theodósio para 
João de Paiva, 24/2/1919).

(3)  a. Netinha; quero apenas que sêja | sincera para com minha 
[fol. 1 r] | pessôa, quanto ao que falei que | havia dito, não deve 
dar a | menor atenção, no entanto; | apelo para VOCÊ, foi 
milhor | até, via a realidade e depois | senti-me bastante, quanto a 
| isto so com nossa vista puderei | contar. (Carta 2 – de Lourival 
para Ruzinete, 19/5/1946)
b. Lucinha, eu gosto muito | de você, mas tambem não pos | so 
cobrar nada de VOCÊ. (Carta 1- de Walter Oliveira para Lucinha, 
18|10|92)
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Por outro lado, os resultados da análise nas cartas do RN exibem, 
também, a presença – ainda significativa – de formas associadas ao pronome 
tu. Correlacionados a tais formas, determinados contextos morfossintáticos 
mostraram-se favorecedores ao uso de tu, quando inibem o uso de formas 
associadas ao pronome você: os pronomes possessivos (PR. de 0,28), as 
formas verbais nulas não imperativas (PR. 0,28), os dativos (PR. 0,16) e 
os acusativos (0,06). Os exemplos a seguir ilustram, respectivamente, os 
contextos de resistência do pronome tu.

(4) Foi em uma dessas horas de | saudades, que a poesia do 
amôrbri- | lhava sobre meu ser, que fui surpre- | endida pela TUA 
delicada e bem aten- | ciosa cartinha,[...](Carta 1 – de Ruzinete 
para Lourival, 26/2/1946).

(5) a. Escrevo-lhe esta só para TE dizer | o quanto estou com 
saudade de você amôr. (Carta 2- de Walter Oliveira para Lucinha, 
18|2|92)
b. Lucinha, achei lindo o | cartão de aniversario que você | me 
mandou, você é uma pes- | soa de muito bom gosto não | sei com 
quais palavras poço² | LHE agradecer, so sei dizer que | adorei 
muito obrigado por tudo. [fol. 1 r] (Carta 1- de Walter Oliveira 
para Lucinha, 18|10|91)

(6)  a. As coisas | para me não tem sentido sem você, você vê- | 
io para são paulo só pra mexer com minha | cabeça eu não vejo 
mais ninguem comigo só | vejo você, parece que estou TE vendo 
a to- | da hora do meu lado nunca mulher nenhuma | mexeu 
tanto comigo o quanto você tem me- | xido. ||(Carta 3- de Walter 
Oliveira para Lucinha, 16|3|92)
b. Aqui estar | tudo bem comigo graças a Deus, e | desejo que 
esta chegue em suas | maos e LHE encontre com muita sau- | de 
e que você alcance todos os se- | us objetivos. (Carta 1- de Walter 
Oliveira para Lucinha, 18|10|92)

Os resultados obtidos quando observada a totalidade das cartas vão 
na direção daqueles apresentados em estudos anteriores para outras regiões 
do Brasil que mostram a relevância do contexto morfossintático – sobretudo 
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do pronome sujeito e do complemento preposicionado – no processo de 
implementação do pronome você no PB. O quadro que se desenha no Rio 
Grande do Norte no século XX, nesse sentido, não se distancia daquele 
evidenciado para o Rio de Janeiro, por exemplo (cf. RUMEU, 2008; 
LOPES, 2009; LOPES; RUMEU, MARCOTULIO, 2011).

3.1 As cartas das primeiras décadas do século XX – de 1916 a 1925

Como já dito, esse primeiro conjunto é composto por 65 cartas, 
datadas de 1916 a 1925 e temos apenas informantes do sexo masculino, 
Theodósio Paiva e João de Paiva3. As correspondências eram trocadas com 
significativa assiduidade nesse período de tempo e tinham por universo 
discursivo, em sua maioria, questões comerciais dos negócios entre os 
irmãos que residiam em diferentes cidades do RN.

 Nesse conjunto de cartas foram identificadas 204 ocorrências de 
formas pronominais associadas aos pronomes você e tu. Dessas, 201 (98%) 
são formas associadas ao você e apenas 3 (2%) são formas associadas ao 
tu. É importante registrar que a recorrência do pronome você é bastante 
significativa nessa amostra extraída de cartas das primeiras metades do 
século XX. Apenas 3 formas associadas ao pronome tu foram encontradas, 
todas em sentenças com sujeitos nulos, conforme exemplos em (07) e (08), 
a seguir

(7) Natal, 29 de outubro de 1918||João [...] MANDA-me sem falta 
amanhã até| aqui o nosso compadre Horacir| para acompanhar 
a menina Luiza|que não quer continuar, a[inint.] [inint.] pequeno 
baú de| bagagem. (Carta 25 – de João de Paiva para Theodósio, 
29/10/1918).

(8) Monte Alegre, 4 de Outubro de 1918 || Theodosio || Pelo 
compadre Horacio me foi entregue sua | carta de hontem datada, 
bem como 15:017 [?] 400 réis | de que foi postada, conforme seu 
aviso na cita- | da carta, como TINHAS [?]. || (Carta 64 – de 
João de Paiva para Theodósio, 4/10/1918).

3 A análise aqui apresentada retoma o mesmo conjunto de cartas discutidos em Martins e Moura 
(2012). Muito embora os dados tenham sido revisados e recategorizados.
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Em todos os demais contextos morfossintáticos, foram encontradas 
apenas formas associadas ao pronome você, conforme sistematiza a tabela 2 
e ilustram os exemplos a seguir. 

Contextos morfossintáticos Você - %
Sujeito Pleno 7/7 – 100 %

Pronomes possessivos 87/87 - 100%

Sujeito nulo (não imperativo) 11/12 – 91 %

Sujeito nulo (imperativo) 37/39 – 94 %

Dativo 52/52 - 100%

Oblíquo preposicionado 3/3 – 100 %

Acusativo 4/4 – 100 %

Total 201/204 - 98%

Tabela 2: Frequências de uso das formas de você, nas cartas dos irmãos 
Paiva, por contextos morfossintáticos

(9) João|| [...] A Fabrica ainda não recebera os| 20 fardos de lã 
que V. [?]pachou|[inint.] para ella e aos quaes nos remetteo|p[o]
r [inint.] ser a[...] (Carta  – de Theodósio para João de Paiva, 
28/9/1918).

(10) Monte Alegre, 24 de Fevereiro <↑1ªx> de 1919 || Theodosio 
[...] Desde 5ª feira que entrei na limpesa | do muro, ainda esta 
semana terminarei [fol. 1r] | com a limpeza  <↑2ª x> dos lados 
e fundo, para en- | tão passar para a frente, so depois que aca- | 
bar com a calsada é que saberei se o | tijollo que sobra dará para 
fazer o muro | que me FALLA em sua carta de hontem. || Tive 
o diario que juntou a sua carta | de hontem, vi o preço de algodão 
dado nelle, 40 [inint.]. || (Carta 27 – de Theodósio para João de 
Paiva, 24/2/1919).

(11) Theodosio|| tive SUA carta hontem, pelo compr.| Horacir, e 
quatro contos de reis e tambem 500 cigarros,| obrigado.|| (Carta 
21 – de Theodósio para João de Paiva, 30/9/1918).
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(12) Monte Alegre 6 de Junho de 1917 || Theodosio || Não 
recebemos mais gado de João dos Santos, a | não ser as das partidas 
de que ja LHE forneci | as listas. || (Carta 8 – de Theodósio para 
João de Paiva, 6/6/1917).

(13) João de Paiva || [...] Quanto ao seu modo de agir politicamente 
nunca | exigi A VOCÊ couza alguma com quebra de seu | caracter, 
não é assim? Pois se há quem as- | sim pense está perdendo o seu 
tempo e o seu [inint.](latim). || (Carta 45 – de João de Paiva para 
Theodósio, 9/10/1921).

Como se pode observar, a partir de 1916, considerando esse 
conjunto de cartas, no Rio Grande do Norte, mesmo nos contextos 
considerados ambientes de resistência das formas associadas ao pronome 
tu – formas verbais não imperativas, pronomes possessivos e pronome 
complemento não preposicionado – percebemos uma alta recorrência de 
formas associadas ao pronome você, diferentemente do quadro apresentado 
em Lopes e Machado (2005), Lopes (2009) e Rumeu (2008) para o Rio de 
Janeiro nesse período, em que o tu era ainda mais frequente.

3.2 As cartas das décadas de 1940, 1960 e 1970 do século XX – de 
1946 a 1972

Como dito, este conjunto é composto por 51 cartas, escritas por 
informantes dos sexos masculino e feminino, Lourival Rocha e Maria 
Ruzinete Dantas. As cartas estão divididas da seguinte forma: 16 destas 
foram escritas por Ruzinete e destinadas ao seu namorado/noivo/esposo 
Lourival Rocha (no período de 1946 a 1951) e 35 foram escritas por Lourival 
(no período de 1946 a 1972), das quais 34 são dedicadas a sua namorada/
noiva/esposa Ruzinete e 1 para o seu sogro, o senhor Francisco Dantas 
(seu Chico Dantas).

Nessa amostra, identificamos 321 ocorrências de formas associadas 
aos pronomes em tela: 66 (20%) ao você e 255 (79%) ao tu. No entanto, é 
importante registrar que as formas de você estão concentradas nas cartas de 
Lourival, que apresenta variação no uso das formas tu/você, já que nossa 
informante do sexo feminino, Ruzinete, apresenta uma muito tímida 
variação, com uso quase categórico das formas de tu. As duas únicas formas 
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associadas ao você encontradas nas cartas de Ruzinete são em orações com 
pronome nulo de uma reduzida de infinitivo (14) e com possessivo (15)4.

(14) D. Francisquinha ainda está ai?| fineza DIZER a ela que 
mamãe, brevimente| irá a Mossoró, e por isso, peço-te avi| zar o 
regreço dela.|| (Carta 7 – de Ruzinete para Lourival, 27/1/1947a).

(15) Recebi SUA cartinha com a qual| fiquei bastante satisfeita 
pois há dias| que havias saído e ainda não tinhas| dado noticias 
de formas que não sabia| se ias até Patú contudo peço-te que 
fa| cãs por vir o mais breve possível pois| estou anciosa que 
chegues apezar de que| talvez ainda não estejas com saudades| 
de casa.|| (Carta 16 – de Ruzinete para Lourival, 14/4/1951). 

Os resultados expostos na tabela 3, a seguir, parecem corroborar 
os já obtidos para outras regiões: os sujeitos plenos e os complementos 
preposicionados são os contextos morfossintáticos com maior produtividade 
das formas associadas ao pronome você.

Contextos morfossintáticos Você - %
Sujeito Pleno (imperativo) 2/2 – 100%

Sujeito nulo (imperativo) 31/32 – 96 %

Sujeito Pleno (não imperativo) 4/6 – 66 %

Complemento preposicionado 5/14 – 35 %

Sujeito nulo (não imperativo) 13/91 – 14 %

Dativo 4/36 - 11%

Pronomes possessivos 6/99 - 6%

Acusativo 1/41 – 2 %

Total 66/321 - 20%

Tabela 3: Frequências de uso das formas de você, nas cartas de Lourival e 
Ruzinete, por contextos morfossintáticos

4 Mister acrescentar que uma das ocorrências das formas associadas ao você nas cartas de 
Ruzinete, ilustrada em (15), aparece em contexto morfossintático de resistência do tu. 
Ainda nesse exemplo é possível visualizar a mescla de tratamento, pois a informante 
inicia com uma forma pronominal associada ao inovador você (sua) e rompe o paralelismo 
utilizando nas demais construções as formas verbo-pronominais relacionadas ao tu.
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Apensar de as formas de tu serem mais recorrentes nas cartas desse 
período, quando presente, o pronome você tende a se realizar em contextos 
que o favorecem: 100% em contextos de sujeitos plenos imperativos e 
66% de sujeito pleno não imperativo; e 96% de nulos imperativos. De um 
modo geral, são poucos os dados com você e desses encontramos poucos 
associados aos complementos preposicionados (5 ocorrências de 14 dados 
– 35%).

(16) Pelo nosso amigo Apolonio estou remetendo a| importância 
de Cr$ 250,00 (Duzentos e cinquenta cruzeiros),| VOCÊ mande 
entregar a menina desta carta a importância de Cr$ 30,00 conforme 
acusa na mesma,[...]. (Carta 32 – de Lourival para Ruzinete, 
16/5/1972).

(17) Por Guimar estou remetendo| Cr$ 140,00 (cento e quarenta 
cruzeiro)| para VOCÊ mandar pagar a luz| que é até o dia 17, 
DEVE| pagar antes e também a| prestação da roupa de Junior| 
que é no dia 13 amanhã| estamos remetendo também| a roupa, 
caso tenha mais| deixe para quando eu for, | pois,  não dá 
para lavar| esta semana. (Carta 31 – de Lourival para Ruzinete, 
12/4/1972).

(18) Netinha; quero apenas que SÊJA | sincera para com minha 
[fol. 1 r] | pessôa, quanto ao que falei que | havia dito, não deve 
dar a | menor atenção, no entanto; | apelo para você, foi milhor 
| até, via a realidade e depois | senti-me bastante, quanto a | isto 
so com nossa vista puderei | contar. (Carta 2 – de Lourival para 
Ruzinete, 19/5/1946)

(19) Por motivo de doença estou mandando seu Chico, e pelo| 
mesmo estou remetendo uns quilos de carne, tenho pena de 
não| puder passar os meus 50 com VOCÊ, mas; assim Deus 
quis, estou| com uma gripe impossível, esta noite passei a noite 
sentado na| rêde, porém; já estou melhor.(Carta 33 – de Lourival 
para Ruzinete, 20/5/1972).

(20) Estava ciente de que você não | estava namorando, banquei | 
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a vez do tolo, como lhe disse, | não sei se era porque o | Guiomar 
estava aí, eu não | me conformava em VOCÊ não | aparecer a 
mim como de cós- | tume, com isto, fiquei deso- | rientado como 
cientifiquei-lhe, | pois; se não é que tivessemos, | falado quase na 
hora de minha | saída; a carta seria diferente, | mas Deus protege 
os inocentes, | nós ambos estavamos neste caso. (Carta 2 – de 
Lourival para Ruzinete, 19/5/1946)

Nos demais contextos, como esperado, cai significativamente 
a ocorrência de você: 13/91 (14%) em sentenças com sujeitos nulos 
não imperativos; 4/36 (11%) com dativos; 6/99 (6%) com pronomes 
possessivos; e 1/41 (2%) com acusativos – conforme exemplos a seguir.

(21) Tenho | por costume ir à mala todas as noites, ou como 
obrigação; | passar um visto num presente que me deste, julgo 
até mesmo | tu não LEMBRAS; mas, para mim significa tudo... 
(Carta 4 – de Lourival para Ruzinete, 22/10/1946).

(22) Foi em uma dessas horas de | saudades, que a poesia do 
amôrbri- | lhava sobre meu ser, que fui surpre- | endida pela TUA 
delicada e bem aten- | ciosa cartinha,[...](Carta 1 – de Rusinete 
para Lourival, 26/2/1946).

(23) Estava ciente de que você não | estava namorando, banquei 
| a vez do tolo, como LHE disse, | não sei se era porque o | 
Guiomar estava aí, eu não | me conformava em você não | 
aparecer a mim como de cós- | tume, com isto, fiquei deso- | 
rientado como cientifiquei-lhe, | pois; se não é que tivessemos, 
| falado quase na hora de minha | saída; a carta seria diferente, 
| mas Deus protege os inocentes, | nós ambos estavamos neste 
caso. (Carta 2 – de Lourival para Ruzinete, 19/5/1946)

Destacamos, mais uma vez, que os resultados apresentados são 
referentes aos dois remetentes e é interessante reforçar que a elevada 
frequência das formas de tu vem das cartas escritas por Ruzinete. Esse 
resultado mostra um quadro diferente daquele apresentado em estudos 
sobre a entrada do você no PB – tais como os de Lopes e Machado (2005) 
e Rumeu (2008) – nos quais se evidencia que as mulheres usam com mais 
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frequência as formas do inovador você. Nossa única informante do sexo 
feminino faz uso, nas cartas aqui analisadas, quase categórico das formas 
associadas ao tu. Em outra direção, Lourival apresenta percentuais muito 
elevados de formas associadas ao pronome você.

3.3 As cartas da década de 1990 do século XX – de 1992 a 1994

O informante autor desse conjunto de cartas é o jovem Walter Matias 
Oliveira que nasceu em Patu/RN e lá estudou até o Ensino Médio. Aos 29 
anos de idade, mudou-se para São Paulo em busca de melhores condições 
de trabalho. É de São Paulo que Walter escreve para Lucinha, com quem 
manteve um namoro por correspondência.

Neste conjunto de cartas, foram coletados 895 dados, dos quais 713 
(79%) são formas associadas ao você e 182 (20%) ao tu, distribuídos nos 
contextos morfossintáticos expostos na tabela 4. 

Dada a significativa variação tu/você apresentada nesse conjunto 
de cartas,  realizamos rodadas de análise multivariada para obtermos as 
frequências de uso e os Pesos Relativos. Para isso contamos, como já dito 
antes, com o auxílio dos programas do pacote estatístico GOLDVARD 
2001 (cf. ROBISON; LAWRENCE; TAGLIAMONTE, 2001). 

Contextos morfossintáticos Você - % P.R.

Sujeito Pleno (imperativo e não 
imperativo)

269/270 – 99% 0,94

Complementos preposicionado 187/189 – 98 % 0,84

Sujeito nulo (imperativo) 27/31 – 87 % 0,28

Pronomes possessivos 107/133 - 80% 0,19

Sujeito nulo (não imperativo) 4/6 – 66% 0,10

Dativo 50/83 - 60% 0,08

Acusativo 67/181 – 37 % 0,03

Total 713/895 - 79%
Tabela 4: Frequências de uso das formas de você, nas cartas de Walter, por 

contextos morfossintáticos

Observe-se que as formas associadas ao você em ambientes 
morfossintáticos com sujeitos plenos e com complementos preposicionados 
estão já bastante implementadas na gramática de Walter – há PR. de 0,94 
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de aplicação em sentenças com pronome pleno e PR. de 0,84 de formas 
pronominais de você como complementos preposicionados. 

(24) Eu fiquei em | paz com você já pensou se | ela faz um 
escandalo e dai | como podemos ficar juntos por | isso eu quero 
que VOCE evite | tudo. Pelo menos isto será | muito bom prá 
nós dois amôr || (Carta 4- de Walter Oliveira para Lucinha, 
30|3|92).

(25) Lucinha, achei lindo o | cartão de aniversario que VOCÊ 
| me mandou, você é uma pes- | soa de muito bom gosto [...]
(Carta 1- de Walter Oliveira para Lucinha, 18|10|92).

(26) Lucinha os finais de semana para | mim sem VOCÊ não tem 
sentido[...] (Carta 2- de Walter Oliveira para Lucinha, 18|2|92).

No tocante aos contextos de resistência do tu, em especial nesse 
conjunto de cartas, o acusativo é aquele que se apresenta menos favorável 
à implementação do você (P.R. de 0,03), conforme exemplo em (27). 
Destacamos, também, que, os demais contextos – dativos, pronomes 
possessivos e sujeito nulo com formas verbais não imperativas – inibidores 
da forma inovadora você – apensar de apresentarem frequências de uso 
elevadas (80%, 66% e 60%, respectivamente) estão associados a Pesos 
Relativos desfavoráveis ao uso de formas do pronome você (0,19; 0,10 e 
0,08). Os exemplos (28), (29) e (30) ilustram esses contextos.

(27) A unica e especial | que posso lhe dizer é, que | TE amo 
muito, com muita | sinceridade, mas ainda não | sei o que eu 
quero. (Carta 1- de Walter Oliveira para Lucinha, 18|10|91).

(28) Escrevo-lhe esta para | dar as minhas notícias e ao mesmo | 
instante obter as TUAS. (Carta 1- de Walter Oliveira para Lucinha, 
18|10|91).

(29) Meu amor, lamento sinceramente que | Ø TENHAS 
dúvidas sobre este que tanto te ama e que |Ø admira sobre este 
que é capaz de dar a vida [fol. 1 r] | por ti caso fosse preciso. Te 
adoro. Lucinha vai | estes pensamentos especialmente pra você. 
|| (Carta 15- de Walter Oliveira para Lucinha, 8|12|92).
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(30) Lucinha, te acho uma pes- | soa especial, que tem tudo pra | 
oferecer a um homem, só que | ainda não tenho uma resposta pra 
| TE dizer. (Carta 1- de Walter Oliveira para Lucinha, 18|10|92).

Dentre os resultados aqui observados é relevante destacar que a forma 
inovadora você parece estar já implementada na escrita norte-riograndense 
do final do século XX. Esse pronome mostrou-se bastante produtivo na 
década de 1990, na maioria dos contextos. No entanto, existe um único 
contexto, dentre os contextos de resistência do tu, em que as formas de tu 
ainda são mais frequente nessa amostra: os pronomes complementos não 
preposicionados com pesos relativos de 0,03 (acusativo) e 0,08 (dativo), 
como ilustram os exemplos (31) e (32) abaixo.

(31) A unica e especial | que posso lhe dizer é, que | TE amo 
muito, com muita | sinceridade, mas ainda não | sei o que eu 
quero. (Carta 1- de Walter Oliveira para Lucinha, 18|10|91).

(32) Escrevo-lhe esta só para TE dizer | o quanto estou com 
saudade de você amôr. (Carta 2- de Walter Oliveira para Lucinha, 
18|2|92).

Essa constatação traz uma contribuição importante aos estudos 
sociolinguísticos sobre a implementação do você no PB, por nos permitir 
observar que as formas pronominais oblíquas acusativas e dativas constituem 
o contexto morfossintático que ainda parece inibir a implementação do 
pronome você no final do século XX.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise das cartas norte-riograndenses do século XX parece, de um 
modo geral, ratificar o que têm encontrado os estudos sociolinguísticos de 
cunho diacrônico, evidenciando que existem ambientes morfossintáticos 
que favorecem a implementação do pronome você no PB. Os ambientes 
com maior probabilidade de ocorrência das formas associadas ao você, 
considerando os três conjuntos de cartas aqui analisadas são pronome 
sujeito (P.R. 0,98), pronomes nulos associados a formas verbais imperativas 
(P.R. 0,93) e pronomes complementos preposicionados (P.R. 0,82); por 
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outro lado, os contextos com maior resistência do tu são os pronomes 
acusativos (P.R. 0,06), os pronomes dativos (62%; P.R. 0,16), os pronomes 
nulos associados a formas verbais não imperativas (P.R.0,19) e, por fim, os 
pronomes possessivos (P.R.0,28). Acreditamos que a forma você teria seguido 
a tendência de aumento do preenchimento e o tu permanecido associado 
a um sistema com maior recorrência do sujeito nulo, o que corrobora a 
hipótese de Duarte (1993, 2012) de que o PB, na segunda metade do século 
XX, apresenta maior tendência ao preenchimento do sujeito. 

Considerados os três conjuntos de cartas em separado, a 
análise evidencia algumas particularidades que merecem destaque: I. 
Diferentemente do quadro apresentado em estudos sobre a entrada do você 
na escrita carioca que identifica a década de 1930 como marco no aumento 
na frequência de uso do você, a escrita no RN parece apresentar já nas 
décadas de 1910 e 1920 um percentual muito elevado (quase categórico) de 
formas associadas ao inovador você. II. Também diferente do diagnóstico 
apresentado em estudos anteriores sobre o processo de entrada do você no 
PB, que identificam as mulheres como protagonistas na mudança, a escrita 
da nossa informante apresenta um percentual quase categórico de formas 
associadas ao pronome tu. III. No universo dos contextos morfossintáticos, 
os pronomes sujeitos e os complementos preposicionados são contextos 
favorecedores das formas associadas ao inovador você. E, especialmente, 
nas cartas da última década de 1990, a análise mostra que esse pronome 
está já completamente implementado na escrita norte-riograndense nesses 
contextos; na contramão dos complementos não preposicionados em que 
os oblíquos acusativos e dativos são ainda um forte contexto de resistência 
do pronome tu.
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PLASTICIDADE DAS VOZES E ESCRITURAS DO 
CORDEL DE FIM DOS TEMPOS: TRADIÇÃO E 
MODERNIDADE

PLASTICITY OF SCRIPTURE AND THE VOICES OF 
CORDEL END TIMES: TRADITION AND MODERNITY

Linduarte Pereira Rodrigues 
Universidade Estadual da Paraíba

RESUMO

Pretendemos apresentar o resultado de uma pesquisa diacrônica das vozes e 
escrituras do cordel que revelam a mentalidade de uma sociedade pautada em 
ideologias de uma tradição profana e religiosa sustentadas em profecias de fim 
dos tempos. Observamos que há uma plasticidade tanto cultural/ideológica 
quanto do próprio suporte (folheto de cordel) que atualiza as vozes e escrituras 
das profecias de fim dos tempos na contemporaneidade. Como demonstra 
Eliade & Couliano (2003), as escrituras do Novo Testamento não deixaram 
de tematizar acerca dos ideais da época velho-testamentária. Suas ideologias 
foram atualizadas ou aperfeiçoadas para o convencimento da atualidade 
das práticas que circundam a existência humana, nos períodos anteriores e 
posteriores a Cristo. Ação da linguagem que se repete em tempos posteriores, 
e na atualidade, como busca demonstrar essa pesquisa ao destacar que a 
movência das mentalidades profanas e religiosas é acompanhada da atualização 
do suporte de tais vozes. 
Palavras-Chave: Plasticidade; Vozes e escrituras; Cordel; Fim dos tempos.

ABSTRACT

We intend to present the result of  a diachronic study of  the scriptures and 
string voices that reveal the mentality of  a society based on ideologies of  a 
secular tradition and sustained by religious prophecies of  the end times. 
We note that there is a plasticity both cultural / ideological as the support 
(brochure string) that updates the voices and writings of  the prophecies of  
the end times nowadays. As shown Eliade & Couliano (2003), the scriptures 
of  the New Testament did not fail to thematize about the ideals of  the age-
old testamentary. Their ideologies have been updated or improved for the 
conviction of  the present practices that surround human existence, in the
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periods before and after Christ. Action language that is repeated in later 
times, and at present, this research seeks to demonstrate how to highlight 
what movência profane and religious mentalities is accompanied updating the 
support of  such voices.
Keywords: Plasticity; Voices and scriptures; Cordel; End of  Time.

1. Tradição e modernidade: a plasticidade do cordel

O antagonismo entre presente e passado advém de uma concepção 
ideológica que confere ao dado do passado um valor de tradição. O apego 
a essa tradição é derivado da aproximação do passado como depósito de 
memórias. Dessa forma, não se duvida da palavra de um velho. Como 
sujeito de um tempo passado, o idoso é a voz da sabedoria, da experiência. 
Por essa razão, ao jovem é atribuído um valor que se opõe ao valor que o 
velho adquire em várias culturas. O jovem é inexperiente, não sábio. 

O início demarca um período de mudança. Para muitos, o início de 
uma semana, de um mês, de um ano, de uma década, de um século e de um 
milênio, representava o fim de um tempo e o início de outro. Entretanto, 
assim como sugere a estátua de Jano (Januarius ou Janeiro), o senhor dos 
solstícios, encarregado de iniciar o inverno e o verão, o início demarca um 
tempo de mudança não de fim. Ele é renovação, esperança de projeção 
continuada. 

Como algumas ilustrações de Jano sugerem, o tempo do velho (Pai/
Criador) e o do novo (Filho/Criatura) é comparado ao tempo do anoitecer 
e do amanhecer, do término e do início. Note que há em Jano uma face 
jovem e outra velha, significando a união dos valores passado e futuro, 
tradição e modernidade, experiência e exercício:
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Figura 1: Desenho Jano.
Fonte:http://www.

artslant.com/ny/artists/
show/124853-alejandro.

Figura 2: Chafariz Jano.
Fonte:http://www.

saberepoder.com/voce_
sabia_atual.htm.

Figura 3: Estrela Jano.
Fonte: http://www.
forum-numismatica.

com/viewtopic.
php?f=55&t=49782.

Figura 4: Estátua de Jano.
Fonte:http://commons.wikimedia.org/

wiki/File:N29Janus-u-Bellona.jpg.

Figura 5: Escultura de Jano.
Fonte:http://www.plymouth.k12.ct.us/

page.cfm?p=1560.

Em muitas sociedades, o velho é a razão local e o tesouro armazenado 
na cultura. É passado em forma de homem, personificação do tempo, 
homem-memória. Mas não é prestado honras à velhice. Ela sempre será 
encarada como peso, quando se leva em conta a materialidade da vida 
humana. A herança da sabedoria passada de um velho para um jovem é 
um bem que possibilita a manutenção da vida civilizada ou em grupo. Esse 
pensamento advém de uma realidade não material e dele provém a oferta 
do continuísmo. Assim, a sabedoria não morre com o homem. Cronos é 
vencido pelo jovem, isto é, o contínuo do homem vence a morte e elimina 
a ação do tempo. Justificam-se, desse modo, os ensinamentos, o logos, com 
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o sentido não apenas de razão, mas de sabedoria criadora de mundos 
(FOUCAULT, 2007). A única forma de se vencer a morte é unindo o velho 
e o jovem. O guerreiro é a força física, materialidade corpórea que permite 
ao grupo continuar em pleno vigor, quando é alinhado o conhecimento (a 
sabedoria do velho) com a prática (a ação produtiva do jovem).

Então, por que ignorar que o velho habita no novo? Por que muitos 
ainda falam em morte do cordel? Por que falam em cordel da tradição como 
o ideal de referência para os folhetos de feira? Não se permitem enxergar 
que essas mídias se renovam como todas as outras, porque continuam em 
plena produção. Elas ainda estão na feira, mas também “invadiram” outros 
espaços e fazem sentido a partir da configuração que é própria desse gênero 
textual/discursivo. Estão nas bancas de revistas, em eventos científicos, nas 
bibliotecas (escolares, comunitárias e universitárias), na internet; além de 
serem utilizados como adereço de fetiche para a ornamentação de eventos 
culturais e vitrines de lojas comerciais, que desterritorializam esse suporte 
de leitura para usá-lo como índice de uma cultura que se caracteriza tendo 
como referência um objeto motivador de configurações discursivas e, 
consequentemente, ideológicas.

A imagem abaixo demonstra essa movência do suporte. De objeto 
de leitura, mídia que carrega um sentido, ao objeto de adereço, material de 
decoração de vitrines comerciais. Nesse caso, uma loja de roupas: 

Figura 6: Cordéis como ornamentos em Vitrine 
de loja de roupas, Campina Grande-PB.

Fonte: Linduarte Rodrigues.
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Mas isso não acontece de forma descontextualizada. O tempo e 
o espaço deste fenômeno permitem fazer valer tal atualização do objeto 
cultural folheto de cordel. O período em que isto sucedeu foi o mês de 
junho de 2009, na cidade de Campina Grande, Paraíba, momento e local 
conhecidos por fazerem/venderem o “Maior São João do Mundo”, com 
todos os sentidos cósmicos que os adereços permitem significar/ressignificar 
num tempo e num espaço que se impõem como sendo sagrados. 

Recentemente, em junho de 2012, também na cidade de Campina 
Grande, Paraíba, dentre tantas lojas que concorriam no quesito melhor 
vitrine do “Maior São João do Mundo”, a vitrine de uma ótica tomou 
emprestado os valores atribuídos ao cordel pela cultura popular que endossa 
esta festa profana/religiosa. 

Figura 7: Cordéis em vitrine de ótica, 
Campina Grande, Paraíba.

Fonte: Linduarte Rodrigues.

Figura 8: Destaque, cordéis em vitrine de 
ótica, Campina Grande.

Fonte: Linduarte Rodrigues.

É possível constatar que em meio aos produtos comercializados pela 
loja, um espaço dedicado aos produtos de uma grife conhecida e valorizada 
internacionalmente, a Vogue, o cordel empresta seu status de produto 
regional/cultural que aponta/chama a atenção do consumidor da festa 
popular para o produto que habita o espaço próprio do folheto de cordel, 
que figura como ornamento ou sinal da cultura popular nordestina.

Neste cenário, o folheto de cordel torna-se bandeira de São João, 
no Açude Novo, Parque Evaldo Cruz, ao passo que é estandarte e que faz 
referência à cavalgada no barbante, enquanto folheto de feira in cordel:
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Figura 9: O cordel como ornamento de praça em festa junina, 
Campina Grande-PB.

Fonte: Linduarte Rodrigues.

No Parque Evaldo Braga, o Açude Novo, o símbolo posto em destaque 
para todos aqueles que chegam ao local é um obelisco, monumento que 
faz lembrar uma espada, lança, dardo, espingarda ou rifle, armas do herói 
que apontam para o alto enquanto falo, órgão que acentua a virilidade do 
homem, do masculino. 

No cenário em destaque, vemos a significação posta no simbolismo 
do centro, em que o obelisco está enfeitado para a dança do pau-de-fitas. 
Uma espécie de dança rítmica materializada por uma ciranda de fitas, em que 
os participantes, ligados pelos elos coloridos, orbitam ao redor do mastro 
central de onde as fitas emanam. Neste caso, os folhetos gigantes, postos 
em círculos, figuram como sujeitos que dançam em um ritual alucinante e 
circular. A performance do vento traz à mente a lembrança do movimento 
de enlace das fitas que remete também a dança-do-mastro, cerimônia em 
que as pessoas envolvidas levantam o tronco de uma árvore que simboliza 
a árvore primordial. Esse ritual celebra a força e a fertilidade masculina, 
postas na simbologia da Árvore Cósmica:
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Figura 10: Obelisco decorado para festa junina, 
Parque Evaldo Braga. Campina Grande-PB.

Fonte: Linduarte Rodrigues.

Figura 11: Obelisco decorado para festa junina, 
Parque Evaldo Braga. Campina Grande-PB.

Fonte: Linduarte Rodrigues.

 Como suporte, o cordel permite ser multimídia e empresta a 
configuração de seu gênero textual/discursivo até para outras produções que 
circulam midiaticamente. Isso é verificado em bancas de jornais e revistas e 
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em eventos diversos, locais em que encontramos alguns exemplos de livros 
com temas variados e com escrita em prosa (livros/folhetos que tratam 
de ufologia, dietas e receitas medicinais), mas que são confeccionados no 
tamanho, cores e com papel semelhantes ao dos folhetos de cordel. 

Figura 12: Livro/folheto de plantas medicinais.
Fonte: http://claudialulkin.blogspot.com.br/2010/12/plantas-medicinais-

no-morro-da-cruz-em.html.

Um exemplo explícito é o cordel seguinte, escrito/encomendado por 
um candidato à presidência da OAB-PE, Henrique Mariano, para divulgar 
suas propostas de campanha. Buscando “fazer o resgate dos valores da 
cultura pernambucana” 1. O cordel foi escrito em oito páginas, com tiragem 
de cerca de dois mil exemplares, distribuídos pelos membros da campanha 
do advogado: “Dessa forma, estamos levando as nossas propostas de 
maneira lúdica e divertida. Além de ser uma forma de valorizarmos as 
nossas raízes culturais”, justifica o candidato:

1 Imaginação carente de constatação, pois Pernambuco é um dos estados nordestinos que mais 
investe em cultura, não necessitando de nenhuma forma de resgate para se manter em plena 
atuação de sua produção/reprodução cultural.
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Figura 13: Capa do folheto “A ordem continua”.
Fonte: http://jc3.uol.com.br/blogs/blogjamildo/mes.

php?pag=19&mes=11&ano=2009.

A adoção à materialização do suporte de objetos de leitura que fazem 
lembrar (buscam lembrar) o folheto de cordel, o que demonstra o valor que 
o cordel possui para aqueles que se inspiram nele ou que usam a sua imagem 
para vender suas produções, ideias, ideais. Nada que seja negativo, pois o 
próprio cordel se inventou/reinventou a partir de outras obras textuais/
discursivas (foi romance, jornal, etc.), o que nos permite avaliar que o cordel 
ainda é um elemento textual e discursivo, uma mídia impressa que traz a voz 
e dá voz à sociedade e aos sujeitos que estão por trás dessas produções. Ele 
possui um valor reconhecido. Se não fosse assim, não seria usado/utilizado 
como meio de indução para a leitura de outras produções, que não são 
cordéis, mas que pretendem figurar como obras aproximadas do seu valor, 
do seu prestígio, da ideologia que sustenta.

A mídia televisiva não deixou de tomar emprestados os valores que 
emanam da mídia impressa folheto de cordel e, dessa forma, com a novela 
Cordel Encantado, apresentada pela Rede Globo de Televisão, em 2011, o 
Brasil voltou o olhar para literatura e a cultura popular que, com seus heróis 
e às vicissitudes do povo nordestino, legitimam a condição de vida ou o 
conjunto de práticas que inconscientemente dialogam com a base genética 
de um povo que está na raiz do empreendimento da nação brasileira, com 
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todas as “colonizações” das quais foram testemunhas as mídias impressas e 
vozeadas que comumente chamamos cordel.

Além do mais, isto comprova que o cordel é garantia de continuísmo, 
que se supera, cada vez mais, invadindo espaços variados, territorializando 
lugares nunca antes habitados por essa mídia. O que demonstra que o 
cordel nunca esteve tão bem, não só o da tradição, mas todos. Ele está em 
pleno vigor de promoção dos valores que ele negocia. Emprestando, ainda, 
prestígio para aqueles que se interessam pelo valor que ele desempenha no 
espaço em que circula. Uma prova disso são as reproduções das escrituras 
apocalípticas que nos folhetos circulam como exercício de proclamação das 
profecias do final dos tempos.

2. Exercício da escritura humana apocalíptica no cordel

As escrituras póstumas ao Velho Testamento (o Novo Testamento) são 
atualizações do pensamento religioso judaico para uma nova mentalidade, a 
cristã. Tais escrituras não deixaram de tematizar acerca dos ideais da época 
velho-testamentária. Esses assuntos foram atualizados ou aperfeiçoados 
para a atualidade das práticas que circundam a existência humana, nos 
períodos anteriores e posteriores a Cristo (ELIADE & COULIANO, 2003).

A relação entre divindades e humanos nunca deixou de ser tratada, bem 
como os conflitos e angústias que fornecem alimento para a textualização 
dessas vozes, alimento discursivo fecundo, o que faz dessa materialização 
ideológico-discursiva fonte de pesquisa das mentalidades humanas. Os 
cordéis que analisamos são um exemplo. Novas formas de enunciações das 
ideologias herdadas do velho e do novo testamentos. São atualizações dos 
dizeres que ainda fornecem a matéria prima para a elaboração/adoção de 
hábitos que são traduzidos em práticas sociais locais. Isso tudo leva a crer 
que o novo não significa ruptura com o passado, esquecimento. O cordel 
é presente, mas também é memória, passado-lembrado. Essencialmente, o 
cordel é memória das vozes em constante travessia. 

Há fios de memória que orientam os sujeitos do cordel. Nele, 
personagens sociais ganharam vida em performances que traduzem muito 
bem os valores religiosos negociados enquanto conduta. Por essa razão, não 
dá para falar em verdadeiras origens. Não podemos precisar o momento 
em que tais forças começaram a atuar. Com relação à profecia analisada 
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em nossa pesquisa, sua origem é milenar, mas o campo de atuação dessa 
prática visionária é amplo e compreende um abarcamento espaço-temporal 
atual. Claro que muitos historiadores especularam acerca do começo de 
tais práticas. No entanto, torna-se desmedida a investigação que objetiva 
deixar de lado as causas que motivaram a produção de tais vozes, as quais 
continuam produzindo suspiros visionários em nossa época; apegando-se, 
apenas, a uma busca genética. 

Não buscamos a origem de um acontecimento, atentamos para o 
seu desenvolvimento, representatividade, recorrência, o que leva à adoção 
de determinadas práticas que as atualiza. Pensamos que antes de buscar 
a origem selvagem de um acontecimento, devemos estudar as práticas 
realizadas e mediadas por tais forças de pensamento: investigar as ideologias 
que produzem signos/símbolos/significações em forma de discurso. 

Conforme pesquisamos, a associação com o sagrado é constante no 
corpus que analisamos. O cordel também está na fronteira entre o sagrado 
e profano (ELIADE, 2001). É a ponte entre o homem e o divino, porque 
exemplifica, moraliza, faz ver as imagens que mancham a alma do homem 
e podem levá-lo ao fim de sua existência ou a salvação de sua vida. Na 
internet o cordel ganha asas virtuais e viaja num mundo dito sem fronteiras. 
Mas há ou não fronteiras no espaço virtual onde o cordel transita? Um dos 
grandes desafios desse novo gênero do cordel, o cordel digital/virtual, é sua 
aceitação dentre aqueles que sustentam que cordel é só o da tradição. 

Tudo isso demonstra que o cordel, atento aos acontecimentos mundiais 
e que afetam o nosso povo, sinaliza para os atravessamentos ideológicos 
que cruzam as fronteiras dos sistemas econômicos e sociais. Desenha uma 
trama em que os sujeitos envolvidos interagem e são influenciados por uma 
lógica binária do poder colonizador. Ele mesmo invade esses territórios e 
impõe sua forma de análise fenomenológica dos sistemas de dominação: 
é voz da minoria na trama histórica de uma narrativa de esquerda e de 
direita (MARX & ENGELS, 1989), em que o importante não é o resultado 
(o queijo), mas também o processo (os rastros) e os meios (os vermes) 
(GINZBURG, 2006; 2007). Sujeitos construtores. Os personagens (reais 
e fictícios) do cordel, que desenham e são desenhados pela história, sendo 
analisados e avaliados pela ideologia presente em narrativas de sobrevivência, 
de envolvimento e desenvolvimento com o novo, no novo. “Pequenos” 
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lugares de renovação que provam que “as novidades, ou melhor, as rupturas 
abrem caminho através da reafirmação da continuidade com o passado” 
(GINZBURG, 2007, p. 259). Porque “todos os livros [com destaque para o 
cordel] estão abertos ao mesmo tempo” (RICOEUR, 2007, p. 19).

Dessa forma, o folheto de cordel se põe como escritura significativa 
da modernidade, pois é atravessado pela palavra, isto é, pela voz que o 
atualiza e garante o dizer de uma subjetividade-objetiva, que o faz 
aproximar-se do ideal de discurso em via contemporânea. Ele é memória 
social, materializada por uma estrutura discursiva (ACHARD, 2007), mas 
também é acontecimento (PÊCHEUX, 2007, p. 51), memória entendida 
como entrecruzamento dos sentidos imbuídos entre o elemento mítico, a 
prática e a história individual e social de cada um na cultura. Uma memória-
acontecimento, materializada em imagem, visual ou acústica, ou uma 
imagem-acústica, que “funciona enquanto diagrama, esquema ou trajeto 
enunciativo”. Este é o cordel em travessia pelo século XXI.

3. Memória das práticas humanas em escrituras do cordel

Ultimamente, vemos que as crises econômicas e os desarranjos 
climáticos, causados pelo aquecimento global, servem de base para 
produções sustentadas pelo imaginário que rege as profecias de “fim de 
mundo”. Dessa forma, o imaginário religioso cristalizado nas regiões onde 
o cordel circula é rearranjado em esquemas escatológicos que buscam trazer 
à tona a discussão do além como espaço de desfecho, como julgamento 
final das ações humanas. 

É o que ocorreu com a atualização do tema do Fim do Mundo ou Fim 
dos Tempos. De tempos em tempos, e hoje com tamanha relevância e com 
uma regularidade considerável, esse tema vem sendo reconfigurado para 
servir de motivação para a produção de pensamentos reflexivos acerca do 
destino de toda a humanidade. Nada é mais universal do que o pavor ou o 
louvor dedicado ao fim da raça humana na Terra. A significação atribuída ao 
último dia, ao desfecho das coisas no mundo, alinhada ao plano semântico 
que se impõe como elemento catastrófico, faz produzir angústia, medo e 
promove a realização de discursos escatológicos, ditos apocalípticos.

A escritura/voz, como inspiração divina (profecia), sempre se fez 
presente entre os povos, a partir do discurso revelador de um visionário 
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(BINGEMER & YUNES, 2002; FARIA, 2006; ALLAN, 2004). Visão ou 
imaginação? Torna-se valioso crer na visão imagética, como diria Santo 
Agostinho (1964), do dizer daquele que se insere no dito e assegura uma 
verdade acompanhada de um olhar para o além e para o altíssimo. Essa 
“verdade verdadeira”, como assegura o poeta popular, está distante do 
olhar do colonizador, que esquece ou desvia o olhar para não enxergar as 
imagens que o cordel tematizam para fazer lembrar, impor um pouco de 
atenção para o povo da região nordeste do Brasil. 

Figura 14: Caminho da seca.
Fonte: http://tianguaemfoco.blogspot.com.br/2012_11_01_archive.html.

Figura 15: Chão da esperança.
Fonte: http://eco4u.wordpress.com/tag/seca/.
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Figura 16: Vida as avessas.
Fonte: http://mercadoetico.terra.com.br/arquivo/industria-da-seca-

poder-politico-e-pobreza/.

Suplicar por chuva, chorar a morte do seu gado e o abandono de sua 
terra, não são apenas relatos de verdade, mas são também denúncias das reais 
condições enfrentadas pela instabilidade econômica do povo nordestino. É 
a “fotografia” da falta de água, comida, saúde, desenvolvimento, esperança, 
etc. Discurso mais atual que esse seria impossível! 

Sensível aos fatos que circulam de tempos em tempos, o poeta popular 
faz o outro crer na verdade estampada desde a capa do folheto ao discurso 
textualizado pela escritura das vozes. Nada melhor do que o discurso direto 
para fazer crer na verdade do dito. Não é preciso aspas ou travessão, o poeta 
inicia com a marca da palavra e todo o texto é o testemunho de uma voz 
que sustenta uma realidade jamais contestada. 

Quem nos dá um exemplo é Patativa do Assaré, no folheto ABC do 
Nordeste Flagelado, sem local, sem data:

A – Ai, como é duro viver
nos Estados do Nordeste
quando o nosso Pai Celeste
não manda a nuvem chover.
É bem triste a gente ver
findar o mês de janeiro
depois findar fevereiro
e março também passar,
sem o inverno começar
no Nordeste brasileiro.
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B – Berra o gado impaciente
reclamando o verde pasto,
desfigurado e arrasto,
com o olhar de penitente;
o fazendeiro, descrente,
um jeito não pode dar,
o sol ardente a queimar
e o vento forte soprando,
a gente fica pensando
que o mundo vai se acabar.

[...]

Posso dizer que cantei
aquilo que observei;
tenho certeza que dei
aprovada relação.
Tudo é tristeza e amargura,
indigência e desventura.
— Veja, leitor, quanto é dura
a seca no meu sertão.

Quem duvidaria de um sujeito que é testemunha ocular? Sua voz 
inaugura um espaço de promessa/profecia de acontecimento, além de 
servir como lentes de aumento para os que negam enxergar nas entrelinhas 
do seu fazer discursivo a realidade da sociedade que ele é testemunha.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O apego à memória coletiva como modo de efetivação da escritura 
está presente nos folhetos analisados. A presença dessa memória funciona 
como efetivação de uma história que se inicia e que reclama por um fio 
do tempo que lhe dê coerência e mobilidade para seguir caminho no 
imaginário das sociedades que as produzem/atualizam. Para tanto, o poeta 
se filia a um campo e consegue se manter atuante. Ele se reinventa, adere ao 



282
Revista do Gelne

plano da conjuntura de um dado campo, absorve com plasticidade o habitus 
(BOURDIEU, 1994) e, assim, pode interagir com os outros membros do 
plano sociocultural. Essa adesão de um conjunto de ações e a adaptação de 
outras gera o aprimoramento do habitus de um grupo, adaptado para uma 
plasticidade cultural contemporânea.

Esta pesquisa constatou que a associação com o sagrado é constante 
no corpus analisado. O cordel está na fronteira entre o sagrado e profano 
(ELIADE, 2001). É ponte entre o homem e o divino, porque exemplifica, 
moraliza, faz enxergar as imagens que mancham a alma do homem e 
podem levá-lo ao fim de sua existência ou a salvação de sua vida, como é 
comumente enunciado em suas páginas. Na internet o cordel ganha asas 
virtuais e viaja num mundo dito sem fronteiras. Mas há ou não fronteiras no 
espaço virtual onde o cordel transita? Um dos grandes desafios desse novo 
gênero do cordel, o cordel digital/virtual, é sua aceitação dentre aqueles que 
sustentam que cordel é só o da tradição. Esperamos ter resolvido este mal 
entendido que aponta para a morte de um gênero textual/discursivo em 
vez de perceber que o cordel não é só o da tradição. Como qualquer outro 
gênero textual/discursivo, o cordel é ponte, meio de ligação entre fronteiras, 
possibilidade de transposição de um lugar a outro (o passado e o futuro). 
O cordel é canal de condução das vozes que arranjam a modernidade em 
solo da tradição. 

Por essa razão, foi necessário a desmitificação de preconceitos que 
rondam o universo dessa produção cultural, bem como o fazer crer que o 
auxílio desse suporte, enquanto elemento de linguagem/discurso, justifica-
se em meio as significações enunciadas pelos interlocutores, seus desejos, 
angústias e intenções, o que é próprio do fazer discursivo das escrituras de 
todos os tempos.
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VOICE AND BODY: THE POPULAR POET´S 
PERFORMANCE
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RESUMO

Este trabalho tem como proposta discutir aspectos da voz na performance da 
poeta de cordel e sua importância na poesia popular. Mais do que condutora 
da linguagem, a voz revela muitas informações de quem a emite, isto é, grau 
de escolaridade, sexo, aspectos da classe social e o próprio sentido e alcance 
social independente dos condicionamentos culturais específicos. Verifica-se 
que feira livre é um espaço mágico e se torna um enunciado e palco para a 
performance da poesia de  cordel  por fundamentar e concretizar estruturas  
que intercambiam gesto, sentimentos,  voz  e corpo  daqueles que ouvem o 
cordel no seu espaço.
Palavras-Chave: voz; corpo; poeta de cordel; feira livre  

ABSTRACT

This paper aims to discuss some aspects about the voice  and its central 
importance to oral poetry. More than simply being a constructor to the 
language, the voice  lies at the very heart of  what it is human, revealing not 
one’s sex and identity, but also one’s height, education, mood, even social 
status. The performance in the popular poet lies both in his voice and his body 
as well, revealing a cultural meaning. From the fascinating correlation a popular 
poet interprets in street market and an open market like the internet other 
people´s  and infers into their attitudes, feelings and intentions of  those who 
live, work, and belong to popular social classes. 
Keywords: voice; body; performance; popular poet; street market.

INTRODUÇÃO

A leitura dos folhetos de cordel é marcada pela emanação da voz 
no corpo- performance, forma de “enunciação” provocadora de tensão e 
modelização instantânea entre a língua e a fala. Se o gesto não transcreve 
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nada, como afirma Zumthor (1997:206), produz figurativamente as 
mensagens do corpo e, sobretudo, é um centro organizador da identidade 
do sujeito que a profere.

Neste sentido a performance é a pulsão corporal liberada num 
instante mágico que transcende o hic et nunc “da escuta da voz” no instante 
em que é processada. Pela paixão que irradia, tem caráter subversivo e 
transfigura  o imaginário a ela submetido, ao mesmo tempo que reitabilizada 
no omnitemporal  o discurso e atualiza seu objetivo como uma mito-poético, 
ou seja, exprime o criado e o não criado, o existente e o não existente 
que ruminam no silêncio do corpo e se desdobram em várias faces do ser 
como modus operanti. Assim, a voz transmuta-se e se envolve numa relação 
dialógica em busca de um enquadramento contextual, que determina o 
caráter de transmissão e de todas as transformações de acento e de sentido 
que ocorrem no decorrer da transmissão (BAKHTIN, 1988:141). A voz 
de quem diz ou canta a poesia de cordel é subjetiva e também épica por 
pertencer à “tradição oral (...) patrimônio da poesia épica, fonte da sabedoria, 
o lado épico da verdade”, como afirma Benjamin (1985:201). Ao entrelaçar 
a voz  com seu gesto e o gesto  do Outro, o poeta provoca o surgimento de 
signos mnemônicos ativadores da  memória coletiva das culturas tradicionais 
nordestinas: gesto, timbre de voz,  vocalidade, movimentos do corpo que 
ao se  instalar no corpo  do poeta de cordel recupera a arte de contar/cantar 
ao mesmo tempo que faz  uma seletividade de elementos fundamentadas 
nas estruturas linguísticas e antropológicas mais profundas para sua práxis.

1. O poder mágico da performance

As variações livres e criativas do processo poético ancoram-se na 
busca do prazer de proferir a palavra oral e é nesse instante mágico que 
ela deixa de ser um ente (HEIDEGGER, 1989) para ter tátil, sensorial, 
audível e determinante para a práxis poética, que invoca vozes arquetipais, 
independente da idade cronológica do poeta ou do intérprete que diz a 
poesia. A performance de quem canta ou conta o folheto é o fator primordial 
que “contribui para determinar as reações auditivas, corporais, afetivas do 
auditório: o gesto do rosto, o gesto dos membros superiores, cabeça, busto, 
os gestos do corpo inteiro, juntos são uma escrita hieroglífica, segundo 
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afirma o teórico Paul Zumthor (1997: 223 206). A performance materializa 
o encantamento do sujeito com o local em que o do texto é dito (cf. WANG, 
1977:355-9, DERRIDA 1967), afinal “nada do que faz a especificidade da 
poesia oral, é concebível de outro modo a não ser como parte sonora de 
um conjunto de significante onde entram cores, formas móveis e imóveis, 
animadas e inertes, além, de modo complementar,  torna-se parte auditiva 
de um conjunto sensorial em que a visão, o olfato, o tato são igualmente 
componentes” (ZUMTHOR, 1997:164).

              São os movimentos da performance  que  engendram a aura 
do sagrado no  espaço do corpo  do poeta, encadeando assim, uma poética 
corporal provocadora do desabrochar da função mágica da poesia. Nesse 
sentido, o poeta ou o  interprete parece ficar imbuído de magia, e parece 
transfigurar-se em um xamã das vozes, enxergando-a  no invisível do corpo, 
torna-se um adivinho da poesia adormecida na memória  coletiva,  capta 
o  gesto do receptor e  incorpora no seu corpo, dramatizando  o silêncio 
prenhe de formas e o integra à cadeia epistemológica dos sentidos,  tal 
como se pode conferir no depoimento do  poeta de cordel, José Costa Leite, 
ao descrever  como o cantar/contar folheto repercutia “magicamente” no 
receptor: 

“Tinha cara que lia o folheto a noite todinha. E juntava 
gente pra  ouvir e  pagava  a  ele  trabalhar, quer dizer, ler  os 
folhetos. Ele lia a noite todinha, assim das 8 horas da  noite 
até duas, três horas da madrugada. Lendo e cantando.” 1

Essa imagem destaca o poder mágico da performance ligada à 
celebração do dizer, “fragmento ficticiamente isolado do tempo real 
(ZUMTHOR, 1997:158) que modula e encena o discurso pela mimos do 
corpo, “transformando” o poeta em um “feiticeiro” capaz de decifrar o 
corpo do Outro, possibilitando a integração da poesia a uma celebração 
orgiática do “ser - junto- com que faz a perda gradual do indivíduo no coletivo” 
como ressalta Michel Maffesoli (1985:17).   O cordel tem, portanto, uma 
macro-forma antes de tudo teatral, pela intensidade da performance que faz 

1  Entrevista dada pelo poeta popular José Costa Leite a Beliza Áurea de Arruda Mello em setembro 
de 1999, na cidade de Condado, Pe.
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do corpo um grande suporte da voz e se integra ao Outro, como todo texto 
oral, provocando a alegria a partir  de como a palavra dita  faz midiatiza um 
discurso social no Outro. (ZUMTHOR, 1997:13). Isto possibilita, de uma 
maneira consciente ou não-consciente, o sentimento de participar de uma 
representação geral, gerando  um “acordo simpático com o cosmo e com os 
outros”, fazendo “o corpo coletivo sobrelevar o próprio corpo em êxtase 
coletivo, provocando a anamnésia a todos” (MAFFESOLI, 1985:19). Dessa 
forma, o jogo orgiático provocado pela performance do interprete lembra a 
poesia de Mário Sá Carneiro ao dizer que o  poeta  nem é um nem o outro, 
mas qualquer coisa de intermédio entre o eu e o outro.

Figura 1. José Costa Leite, à esquerda, vendendo seus folhetos na 
feira da cidade de  Itambé-PE.

Fonte: Interpoética http://www.luizberto.com/repentes-motes-e-glosas/seis-
mestres-do-improviso-e-um-folheto-de-bichos. Acesso  julho 2013

2. Feira pública: palco da leitura do cordel 

A feira pública foi desde os finais do século XIX até o final dos anos 
sessenta do século XX, e, ainda, no início do século XXI, no Nordeste 
do Brasil, o grande palco da leitura do cordel. Sua estrutura fragmentada, 
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colorida e ruidosa provoca a lubricidade consentida das festas populares. 
Por ser uma espécie de esquina do mundo, ela remete a um caleidoscópio de 
imagens dispersas que se deslocam formando um espaço vital para ancorar 
a memória e a imaginação. A topografia da feira transcende os limites 
da geografia e adquire uma significação ontológica na fenomenologia da 
performance. A feira possui uma magia provocante por ser também uma 
narrativa da história do Nordeste e da história do país. É, assim, um território 
de memórias e lembranças: um território do fascínio. Essencialmente, se 
atualiza como suporte de múltiplas vozes e como “difusora” de vozes que 
se cruzam. Nesse espaço o que é precário torna-se possível e desencadeia 
o descobrimento de surpreendentes realidades, outorgando ao espaço a 
hegemonia da oralidade,  espaço dêitico ideal  para a leitura de folhetos de 
cordel, introduzindo assim, uma demanda diferente ao texto por revelar  
uma percepção sensorial com mais intensidade do não-dito do texto, assim 
a feira é uma perfeita “cena da enunciação” (cf. MAINGUENEAU, 2008) 
para o cordel. Personagens que invadem a imaginação saem dela não como 
seres oníricos, mas como multiplicação do eu do poeta e se tornam reais. 
As imagens descritas principalmente pela performance provocam uma ação 
mutante da imaginação do poeta e no público que o ouve.  Nessa união 
da poesia, imagem performática e espaço, a consciência imaginante revela-
se e prepara gozos poéticos em que a imagem torna-se um ser novo da 
linguagem.

Figura 2. Feira Pública em Campina Grande – Paraíba anos 20
Fonte: Disponível em  HTTP://cgretalhos.blogstop.com, acesso em  

julho 2013
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A performance das poesias de cordel nas feiras e praças públicas abole 
a distância entre indivíduos e o silêncio. É ao mesmo tempo um “devir de 
expressão e um devir do ser” porque tem a marca da espontaneidade em 
que “o gesto contribui com a voz para fixar e para compor o sentido” 
(ZUMTHOR, 1993:244) ocasionado pelos leitores/receptores nômades, 
pelo espaço da liberdade, por excelência, e por isto, pelas mutações das 
circunstâncias. A feira situa-se como espaço orgiástico por excelência 
— lugar epifânico de vozes —, que se encarregam de colocar em cena 
a consagração de uma linguagem simbólica em que se multiplicam os 
cadinhos de sonhos e socializações. 

Nesse sentido, é importante pontuar o papel do poeta popular 
inserido nesse grande palco da vida interiorana. Ele gera transformações 
no cidadão marginalizado dos bens de cidadania do homem rural. Esses 
“leitores” ouvintes sofrem “transformações” a partir da recepção do 
texto,  apreendem um “dizer-agir” e se projetam em mundos imaginários 
determinantes de um novo devir. 

A voz que canta/conta a poesia interrompe as brutalidades do real 
e apresenta um mundo absorvido pelo devaneio poético: uma imaginação 
livre, uma virtualidade do real e uma realidade do virtual fazendo eclodir 
uma consciência da busca da necessidade do ler. O cordel distancia-se do 
mero divertimento e se torna determinante para distribuição do capital 
cultural. Provoca “aptidão” ou o “dom”, como dizem os poetas populares, 
para se investir na alfabetização. Desta forma, o cordel ao se inferir ao 
corpo, pressupõe a incorporação e o desejo de uma epifania da voz como 
escritura. E a voz se faz letras.

   Vê-se que os folhetos tornam-se suportes de uma apropriação 
simbólica de ações históricas de inclusão social, “instituindo-se” como 
força alternativa de uma ação pedagógica, como observa o poeta popular 
José Costa Leite2:

2  Depoimento do poeta de cordel, José Costa Leite, dado a Beliza Áurea de Arruda Mello, em 
setembro de 1999
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Eu nunca tive brinquedo. Quando eu era pequeno... Não 
tive tempo de brincar eu gostava de quando eu era pequeno 
ler folheto. Aliás, eu aprendi a ler alguma coisa lendo folheto, 
não tive escola, não tive caderno, não tive nada.

(...)
O dinheiro era tão pouco que quando comprava um 

folheto minha mãe brigava comigo. Era melhor comprar 
um pão e bolacha pra comer. A situação financeira não 
podia, mas eu ia pra feira arranjava um trocadinho, fazia 
todo jeito pra comprar um folheto. 

 
O receptor/leitor ao ouvir o canto da poesia como leitura, abre-se 

para a catarse, reencontra mundos sonhados, redescobre o seu mundo ou 
mundos onde ele gostaria de viver. Por isso, para a maioria da população 
do interior do Nordeste, una feira sem um poeta popular não tem aura, não 
tem alma, como pontua Costa Leite: “na feira que eu chegasse e não tinha 
um camarada cantando um folheto, pra mim, a feira não prestava.”

O princípio do prazer do “leitor” receptor/ouvinte dos folhetos de 
cordel estava e (ainda) está em ouvir e ver o poeta popular cantar/contar 
romances populares. Esses poemas em versos simples, ao sabor do povo, 
como as antigas canções de gestas, buscam, sobretudo, a recepção do texto: 
os efeitos da emoção no coletivo, totalmente diferente da  fruição de  textos 
dos romances da estética burguesa escritos a partir do século XVIII em que 
a recepção feita apenas pela leitura silenciosa é  solitária e isolada.
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Figura 3. Xilogravura de João Pedro Neto José Bernardo da Silva3

Fonte: Disponível em:  http://3.bp.blogspot.com/-PzoY31Apz1k/TeI_
FVCuhmI/AAAAAAAAASA/1rwr0QK0SaM/s400/ZE+BERNARDO.

jpg Acesso julho 2013

Por vezes, a feira torna-se o local privilegiado de expressão 
performática, território intercultural em que a voz é o atributo principal. 
Na feira, a poesia é anunciada como um pregão, que faz do cordelista 
um mercador de sonhos coletivos, corroborando assim, o papel do poeta 
popular: fazer chegar às camadas da população desprovidas de poder 
aquisitivo e de alfabetização a informação, a poiesis encarregada em colocar 
em cena a memória  e o prazer.

3. Função metafórica da feira: encruzilhada de vozes coletivas                        

Para se ler/ouvir o cordel, era e ainda é a feira o espaço perfeito, 
pela sua grande força de sedução: nela se articulam encontros, enigmas e 
sombras de vozes perdidas. A feira é um espaço de plenitude e metáfora 
de uma festa do desejo coletivo das grandes celebrações de atividades de 
3  Xilogravura que representa o poeta de cordel em performance na feira pública.
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liberdade, ao mesmo tempo de uma realidade virtual e uma virtualidade 
do real. Nesse espaço a participação comunitária solidifica um mundo em 
que uma mentalidade coletiva é privilegiada, revela clivagens, tensões e 
representações que atravessam diversas culturas. A feira é uma encruzilhada 
das dinâmicas sociais, local em que se misturam o popular versus o oficial, 
o rural versus o urbano, o comércio versus o divertimento, como diz os 
versos do folheto e xote Mei-de Feira, mei-de-Vida  de Beto  Brito( 2004)

Toda cidade nordestina
tem o seu supermercado
sem luxo e sem requinte
de tudo tem um bocado
imbolador e pedinte
menino bom de recado
(...)
Jogador de dama e sinuca
corda vendida a quilo
bicicleta, pneu e canjica
chapéu, brilhantina e silo
viola, quengada, botica
cordel, sulanca e xilo  (...)

  3.1 Perspectiva etnológica da Feira 

A feira é assim, o espaço da reciprocidade que elimina as distâncias de 
tempo, de costumes, de convenções. Na perspectiva etnológica, é o espaço 
que retrata os gestos sociais, assim, fonte e modelo mítico das relações 
humanas e não é um mero aglomeramento. A UNESCO a conceitua como 
espaço misto, com componentes de bens culturais e naturais e paisagem cultural, 
combinação do trabalho humano e a natureza.

 Nas feiras nordestinas, o homem do campo busca ser o protagonista 
de acontecimentos e ter a  possibilidade de ser capaz de se mostrar como 
sujeito social que sobrevive às pilhagens econômicas. Ela é assim, o espaço 
em que o sujeito reconstrói-se das frustrações para fazer emergir uma 
nova condição de cognição coletiva no mundo e reinventar novos desejos 
a partir de um referencial coletivo de pensar. Daí, ela transformar-se, 
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efetivamente, em fecundidade da renovação e do bem estar-social. Nela 
se reúnem comerciantes, lavradores, pequenos vendedores ambulantes, 
diferentes públicos de compradores vindos de locais diversos: é um 
espaço de conexão, um espaço nômade situado entre o mundo agrícola 
e o espaço do Estado sob o fluxo de mercadorias ou de comércio, da 
circulação do dinheiro. A feira é o grande palco de dimensões infinitas: 
laço da tradição e da modernidade, espaço em que se usa o antigo e o 
novo. Espaço em que todos querem se reciclar. Espaço que provoca 
recordações de ritos passados, mas que aponta probabilidades de se 
ajustar ao presente, como pontua o poeta popular José Costa Leite (2002): 
 

Eu só não faço muita feira hoje, ainda, é porque fiquei só. 
Agente anda com um serviço de som, tem que ter projetor 
de som, máquina pra passar, o microfone... Antigamente 
fazia roda de duzentos, trezentas pessoas, ainda hoje fazem 
especialmente no sertão. Muita coisa a Globo acabou.Vendia 
o folheto no tripé, na maleta, depois passou prum som... 
Vendia sessenta, cinqüenta qualidades, Botava o molho ia 
lendo. O camarada se coçava agente oferecia... A Carta 
Misteriosa de Padre Cícero Romão vendi no mínimo 
50 mil. A velha do tabaco vendi um milheiro. (...) Com a 
queda da literatura de cordel baixou o poder aquisitivo do 
povo que compra. Tem pessoas que ganha cinco reais por 
dia trabalhando na enxada.(...) No tempo de que o pessoal ia 
pra feira pensando em ouvir e comprar um folheto (...) isso 
era  bom quando andava com o serviço de som, lia e vendia 
um gracejo, bravura e profecia  (...) Acontece que hoje em 
dia tá mais vagaroso. (...) Hoje em dia caiu de moda cantar 
em feira.

A leitura da poesia do cordel é, assim, munida por um sentido épico 
medido pelos movimentos coletivos das sensibilidades e dos corpos, na 
performance de quem a diz. (ZUMTHOR, 1993:143)

É o espaço que, no passado, foi o principal dispositivo agenciador à 
recepção das narrativas de cordel circulantes pelo o interior  do Nordeste 
do Brasil.  Em uma sociedade ágrafa, a leitura oral era e ainda é fundamental 
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para circulação do texto, possibilitando, portanto, uma democratização dos 
saberes. Por isso, a recepção desses textos em praças e feiras livres tem o 
caráter de uma prática de leitura comunitária porque nela há a mediação das 
relações de trabalho e de prazer, como descreve o poeta popular Beto Brito 
em seu cordel Mei de feira (op.cit)

A feira livre é assim
Lugar de felicidade

d’extravasar o cansaço
relembrar da mocidade

nem chuva, sol e mormaço
estraga essa divindade  

Sem feira morre o Nordeste
dela é que vem alegria
pra sustentar o batente
que a teia do tempo fia

num tempo froxo nem valente
que num faça romaria

(...)
Na hora que ruma pra casa
Já põe no mei da oração:
“de hoje a oito, na certa
Volto cheim de emoção”

(...)

Dessa maneira, a difusão da escritura do cordel pela voz, na feira, 
adquire um caráter de realização emblemática de uma narrativa que faz  
seu espaço de leitura transformar-se em espécie de “concha matricial nos 
barulhos do mundo, onde ela se articula na contingência de nossas vidas”. 
(ZUNTHOR, 1987:170).

A poesia de cordel reatualiza-se como signos motivadores de um 
grupo desejante de se ver como protagonista de uma ação a partir do 
imaginário do Outro. A voz de quem conta é como pegadas de uma rede 
mnemônica por traduzir as tensões psicológicas e sociais da vida, e também, 
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por passar a ser projeção de entre - lugar daquele que não é visto com valia 
social como

 
A voz poesia desdobra-se e define o lugar da imaginação, 

tem um sentido mágico  por excelência, porque é dela 
que nasce a simbolização de mundos reais e imaginários 
evidenciando-se,   assim,  a   convergência desses mundos. 
(...) É uma poética tecida pelo fascínio e pelo sofrimento do 
vivido no cotidiano de um poeta que assume com intensidade 
sua história, sua identidade sem escamoteá-la. É a poética de 
homens conscientes das suas limitações,  se  transformando   
em um  espelho mágico  das vozes do  cotidiano, das   vozes  
da memória organizada com a intensidade dos limites da 
exiguidade da vida. (MELLO, 2005:172-173) 

4. Movências de espaços: da feira à ciberfeira             

Se a voz é o núcleo duro (cf. Durand 1998), a matriz de qualquer 
poesia, no cordel, ela é o paradigma das diversas  recorrências sonoras, do 
nomadismo de espaços e tempos, de bricolagens de mitos e “resíduos” 
de acontecimentos, experiências reordenadas incansavelmente. O contexto 
cultural desorganizado da contemporaneidade tem desterritorializado a 
voz que canta o cordel na feira.  As praças e lugares públicos sofreram 
bruscas mudanças no Brasil, a partir dos anos 60 e 70, motivados pela 
crise econômica, fatores ideológicos e até religiosos, inoculando outros 
rituais para o poeta popular. Mas o poeta não se intimida e procura outros 
espaços na tentativa de ‘solucionar “ou de multiplicar sua voz. O poeta 
popular procura, na contemporaneidade, meios cibernéticos e midiáticos 
e, desta forma, se redefine historicamente como um grande ambulante que 
desterritoralizado procura reterritorializar-se em outros espaços. Se antes 
ele era a voz nômade das feiras livres, como descreve Costa Leite contando 
sua história de vida: 

Eu passei cinco, seis anos vendendo o livro/Na feira, sem 
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publicar. Eu  fazia a feira  de Paulista4·, Igarassu5,   Itapissuma6·, 
Usina São José  7feira  de    Goiana8·. Eu cantava pela feira. (...) 
Deixei de cantar porque hoje em dia caiu de moda ler na feira “9  
 

agora, no século XXI , o poeta de cordel  é o  nômade no ciberespaço 
e o   desdobra  como um jogo de espelho das feiras tradicionais, muito além 
das distancias territoriais.

Observe-se que o próprio poeta tem consciência que o palco, no 
mundo contemporâneo, é outro. Sabe que as experiências coletivas 
consolidam-se pela televisão e conclui que é preciso restaurar seu espaço 
simbólico: procura ancorar-se na nova presença do virtual, ditada pela mídia 
ou mais recentemente pelo ciberespaço, como explica Costa Leite (2002): 

“De primeiro o folheto era o jornal do  matuto. (...)    No 
tempo de que o pessoal ia pra feira pensando...Naquele 
tempo vendia muito folheto Hoje  a pessoa liga a TV fica 
sabendo de tudo! Nem jornal vende mais. (...)   Hoje tem 
que andar com serviço de som. O pessoal do Sertão gosta 
muito de poesia e também o  povo é mais pobre e quem TV 
em casa, vai assistir   novela,  não quer folhe pra   lê, mas 
aquele povo que às vezes não tem  TV compra um   folheto. 
Vai comprar um folheto pra lê. Hoje em dia muita coisa a  
Globo cabou com o folheto, a poesia popular aliás o folheto 
às vezes   compra  gente  e  vai  passar em Brava Gente13 . 
Ajuda o poeta  nesse   ponto. O povo assiste aquilo. (...) Tá 
tão satisfeito. Nem sabe que foi folheto. A poesia popular 
caiu por causa da televisão. A rede de televisão acabou 90% 
do poeta  de banca, quer dizer de cordel.   

4  Paulista é um município  do estado de  Pernambuco ,  faz parte da Região Metropolitana de 
Recife ,localizada  ao norte  da capital , distante cerca de 17 quilômetros

5  Igarassu[é um município do estado de  Pernambuco . Situado no litoral norte, faz parte da Região 
Metropolitana de Recife. 

6  de Itapissuma, município  desmembrado do município de Igarassu, faz parte da Região 
Metropolitana de Recife. Município que aglomera grandes grupos de Usinas de Cana- de- Açúcar.

7  Usina São José, localizada em Igarassu, na zona da Mata de Pernambuco, 20 km de Recife  
8  Maior cidade da zona da Mata de Pernambuco. Faz divisa com o estado da  Paraíba ,estando a 

62 km de Reciffe (capital do estado), a 51 km de João Pessoa, capital da Paraíba  .
9  Depoimento do poeta José Costa Leite a Beliza Áurea de Arruda Mello
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O poeta popular percebe que, na contemporaneidade, as feiras livres 
como as cidades, transformaram-se em palco de vozes desterritorializadas 
mediadas pelo tempo eletrônico. A cidade que antes se via pelo olhar do 
poeta se vê, agora, pela tela da TV, pelo vídeo, pelo ciberespaço. Nessa 
nova configuração da poética do espaço, o poeta se encarrega de fazer a 
movência de sua voz para o rádio, para televisão  e para outras linguagens.

O poeta sabe que é nesse novo lugar onde acontecem as experiências 
urbanas. “Estar com”, nos tempos atuais, não é apenas fazer roda de pessoas 
para escutar as histórias, como acontece/acontecia nas feiras e nas praças, 
mas é interagir pela TV, pelo mundo digital, ele entende que é preciso 
buscar um novo suporte, sem, contudo, se esquecer das redes da tradição. 
Para isto também ele postula, até por princípio lógico, ser o sujeito que vê 
a si mesmo. Este movimento provoca no poeta popular um novo tempo 
pontuado pelos vínculos da comunicação mediada pela internet. Esta é uma 
nova feira livre escavando brechas no controle econômico da mídia.

O princípio da feira livre continua no ciberespaço com a disponibilização 
dos sites durante 24 horas por dia.  Se os condicionamentos geográficos da 
cidade moderna e das feiras  dão alguns limites à voz da poesia, impedindo-a 
de propagar-se e de ser “lida” como antes, a voz do poeta tenta superar o 
limite e se expande desenhando cidades e feiras virtuais. Nesse sentido o 
deslocamento do desejo de comunicar permanece. Evidente que pode gerar 
alterações plásticas, mas aponta a multiplicidade da voz do poeta que não 
precisa destruir totalmente sua memória geográfica. O deslocamento do 
desejo cria uma hiper realidade porque ela passa a fazer uma interação com 
múltiplos usuários. O ciberespaço é um novo palco conquistando novas 
platéias. Espaços multiusuários interagindo sensorialmente em tempo real 
com receptores diferentes desfronteirizando espaços, possibilitando a 
reapropriação e personalização das imagens da poesia.

É o que faz, por exemplo, o poeta de cordel recifense, José Honório 
da Silva, “rei do repente cibernético”, como se autodenomina, radicalizado 
há mais de uma década em Timbaúba10. Honório criou uma página na 
internet Cordel net (www.elogica.com.br/users/honorio) oferecendo seus 
cordéis, sites interessantes sobre o tema, xilogravuras, imagens de vídeo com 
depoimentos de Lampião- um vendedor de folhetos de cordel  nos bairros 
10  Timbaúba é um município localizado na Zona da Mata Norte do estado de Pernambuco.
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recifenses-, do xilogravador Marcelo Soares e de xilógrafos do Juazeiro do 
Norte11 ,dos poetas populares Costa Leite, J. Borges  e do próprio José 
Honório; de Siba, rabequeiro da banda Mestre Ambrósio, entre outros 
poetas e, assim Honório  faz sucesso com  sua peleja virtual. Mas  José 
Honório não é o único poeta de cordel a ter cordéis em sites, uma plêiade 
de muitos outros  mantém sites de cordel.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao se refletir sobre os labirintos das vozes na feira livre, entende-se que 
as vozes no ciberespaço não se superpõem às vozes tradicionais das feiras 
livres, nem as aniquila, mas estabelecem outras interações, infiltram-se nos 
grupos e lista de discussão, conferências eletrônicas, fóruns literários, oficinas 
de criação on line, chats, blog, twitter, face book, instagran garantindo a circulação 
infinita da voz e do gesto do poeta popular na sociedade contemporânea. 
E desta forma, o poeta pode permitir que a performance seja agenciada 
por múltiplos receptores, como se fosse uma mente coletiva, interagindo 
centenas de bancas de feira, agora bancos de memória, desempenhando 
um início de possibilidades das interfaces do gesto — a telepresença — no 
ambiente físico e no ambiente virtual, socializando múltiplas intervenções 
pelos usuários/receptores. Possibilita assim, maneiras diversas de interagir 
e de visualizar  o poeta popular, que, conectado em rede, conflui  para uma  
grande ciberfeira onde a leitura dos seus poemas toma outras modalidades 
espaciais, mas continua  a ter sua função social e poética. 
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A SUSTENTABILIDADE COMO IDEOLOGIA: 
ESTRATÉGIAS PERSUASIVAS NO DISCURSIVO 
PUBLICITÁRIO E SEUS EFEITOS

SUSTAINABILITY AS IDEOLOGY: PERSUASIVE 
STRATEGIES IN ADVERTISING DISCOURSE AND ITS 
EFFECTS

Lucrécio Araújo de Sá Júnior 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

RESUMO: 

A propaganda é ideológica ampla e globalmente. Sua função é a de formar a 
maior parte das idéias e convicções dos indivíduos e, com isso, orientar todo o 
seu comportamento social. A mídia procura envolver as massas na consecução 
de determinados objetivos e realização de certos interesses. Garcia completa, 
“inúmeras vezes a propaganda foi totalmente utilizada não apenas para divulgar 
alguns idéias e princípios, mas para incutir toda uma visão do mundo e sua 
história”. Este estudo visa enfocar que cada vez mais o discurso publicitário se 
apropria do termo “sustentabilidade” para persuadir os receptores. Diante da 
impossibilidade de ocultar o quanto as ações mercadológicas industriais estão 
prejudicando o meio ambiente, as empresas se instituem “preocupadas” com 
as questões ambientais. 
Palavras-chave: propaganda; mídia; ideologia; discurso. 
ABSTRACT

 The ideological announcement is ample and global. Its function is to form 
most of  the ideas and certainties of  the individuals and, with this, to guide 
its social behavior all. The media looks for to involve the masses in the 
achievement of  determined objective and accomplishment of  certain interests. 
In accordance with Garcia, “innumerable times the announcement was total 
used not only to divulge some ideas and principles, but to infuse all a vision of  
the world and its history”. This study it aims at to focus that each time more 
the speech advertising executive if  appropriates of  the term “sustentabilidade” 
to persuade the receivers. Ahead of  the impossibility to occult how much the 
industrial marketing actions are harming the environment, the companies if  
institute “worried” about the ambient questions.
Keywords: announcement; media; ideology; discurse.
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INTRODUÇÃO

No meio publicitário o conceito “desenvolvimento sustentável” 
nunca foi tão explorado como na atualidade. Nos últimos anos a idéia de 
preservação da natureza tomou conta das mídias. O tema virou moda e 
passou a ser o discurso padrão das organizações.  Mas será que o discurso 
publicitário está contribuindo para a real sustentabilidade do planeta ou 
será que afirma cada vez mais a legitimação mercadológica organizacional 
das empresas?  A abordagem da Análise Crítica do Discurso1 é um 
aparato teórico e metodológico que pode colaborar na análise de textos 
publicitários, pois o discurso que está presente em tais textos auxilia a 
construção e manutenção das identidades dos participantes no contexto 
ideológico das relações sociais. Relacionando a dimensão discursiva com 
as demais práticas sócias Fairclough (1995, p. 97-98) propõe a conexão de 
três tradições analíticas: texto, prática discursiva e prática social. Este estudo 
visa enfocar que cada vez mais o discurso publicitário se apropria do termo 
“sustentabilidade” para persuadir os receptores. Diante da impossibilidade 
de ocultar o quanto as ações mercadológicas industriais estão prejudicando 
o meio ambiente, as empresas se instituem “preocupadas” com as questões 
ambientais.

1. O discurso publicitário

O discurso publicitário é desenvolvido, reproduzido e trans formado 
nas práticas sociais da mídia. Para avançarmos na nossa análise é preciso 
conhecer os instrumentos de trabalho e os objetivos da mídia, para a 
compreensão adequada da enorme influência da publicidade nos contextos 
institucionais e organizacionais da vida social contemporânea. J. Thompson 
(1998) teoriza a cerca do papel da mídia em todos os aspectos da vida social 
e cultural da modernidade. Como sugere o autor, “(...) o desenvolvimento 
1 A Análise Crítica do Discurso (ACD) é uma abordagem lingüística sócio-semiótica 

que busca, por meio da análise de textos (orais ou escritos), investigar as relações de 
poder e as ideologias neles presentes e, por conseguinte, nas instituições nas quais 
esses textos circulam ou são produzidos. Fairclough afirma que: A ACD é a análise 
das relações dialéticas entre a semiose (incluindo a linguagem) e outros elementos das 
práticas sociais. Sua preocupação particular está nas trocas fundamentais que têm lugar 
na vida social contemporânea, e no modo em que figura a semiose nos processos de 
troca (FAIRCLOUGH, 2003, p. 181). 
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da mídia transformou a natureza da produção e do intercâmbio simbólicos 
no mundo moderno” (THOMPSON, 1998, p. 19-21). 

Já para W. Key (1996) é por meio da doutrinação, do controle 
cultural e das construções ideológicas da percepção que o texto publi citário 
alcança seu objetivo, seduzindo os consumidores em potencial. Segundo 
Key, com a mídia a percepção que se tem da ´realidade objetiva´ é produto 
de um ´condicionamento sócio-político-econômico’. O autor enfatiza 
que os receptores a quem se destinam os textos publicitários perdem a 
capacidade de distinção entre a realidade objetiva e as fantasias criadas 
sobre a sociedade. Dessa forma, os produtores dos textos publicitários 
moldam as identidades dos receptores mediante as percepções da realidade 
que são comuns entre ambos; apenas o que valoriza a auto-identidade 
do receptor é considerado. Fazendo uso das palavras do autor,  “as 
pessoas mais vulneráveis à doutrinação são as que vivem em sociedades 
tecnológicas manipuladas pela mídia.” (KEY, 1996, p. 108). Dessa maneira, 
a mensagem publicitária com característica persuasiva está sempre em busca 
de consumi dores em potencial; no caso das propagandas que abordam a 
sustentabilidade o objetivo é direcionar os valores e a própria imagem do 
‘eu’ e do ‘outro’, provocando alterações nas relações entre as identidades e 
os comportamentos, como será abordado mais adiante. 

Em relação ao discurso publicitário é possível recorrer as ideias de 
Fairclough (2001, p. 42-46), o referido estudioso aponta três grupos de 
características ligados às práticas discursivas contemporâneas:

1. As relações e identidades são cada vez mais negociadas: Atualmente, 
a tendência é que os papéis sociais sejam reflexivamente 
construídos, envolvendo maiores possibilidades de interação, e, 
por conseguinte, precisa ser dialogado e negociado para obter 
legitimação. 

2. A sociedade contemporânea requer capacidades dialógicas: Uma conseqüência 
da natureza cada vez mais negociada das relações é que a vida 
social contemporânea requer capacidades dialógicas altamente 
desenvolvidas. As mensagens publicitárias são trabalhadas através 
de estratégias de comunicação, que supostamente satisfaçam as 
necessidades dos consumidores, seus ideais e valores; daí o apelo 
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a tudo aquilo que possa se estabelecer considerando a dimensão 
do “outro”, esta “conscientização” no meio publicitário é cada 
vez mais difundida e comercializada.

 3. A promoção de bens de consumo tornou-se uma função comunicativa: ora, o 
discurso é um veículo para a “venda de bens de consumo, serviços, 
organizações, idéias ou pessoas” (idem, p. 44). A autopromoção 
também constrói a autoidentidade, o que faz com que seja cada 
vez mais difícil não inserir a promoção nas relações interpessoais. 

O discurso publicitário consegue estabelecer “uma instrumentalização 
ampla das práticas discursivas, envolvendo a subordinação do sentido a 
um efeito instrumental” (idem, p. 45). Entre as estratégias utilizadas para 
manipular as práticas discursivas e obter melhores efeitos promocionais 
temos a “conversacionalização” e a “personalização sintética”. A 
conversacionalização pode ser vista como uma apropriação das práticas 
promocionais por discursos que não tinham até então essas características, 
como é o caso da idéia de preservação do meio ambiente. O fenômeno 
da personalização sintética ocorre em todos os discursos estratégicos. 
Nesses discursos, diversos valores subjetivos e relacionais são manejados 
de maneira instrumental (por exemplo, o uso de um tom pessoal e íntimo, 
uso da 3ª pessoa do singular ou do plural, uso de linguagem coloquial e de 
traços da oralidade), dando a impressão de que cada uma das pessoas da 
grande massa a quem esses discursos se dirigem é individual e única, e que 
há uma relação pessoal, informal e amigável entre produtor e consumidor 
textual (idem, p. 45). Vejamos uma propaganda do Bradesco (2008) para 
exemplificar, 
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(i)   Vamos estar mais envolvidos e não vamos esconder o que fazemos, 
afinal somos um banco completo. O Banco do Planeta coincide 
com o Ano do Planeta em 20082.

O  discurso publicitário (i) está inserido no contexto de sociedades 
pós-modernas, e suas características primordiais são a persuasão e o 
convencimento através de estratégias linguísticas, recursos retóricos que 
chamem a atenção do leitor/ouvinte/telespectador (cf. SANDMANN, 
2003).

2. O tema sustentabilidade o  publicitário

A preocupação com a sustentabilidade surge na década de 60, 
quando começa a ficar evidente que a exploração excessiva para a produção 
e acumulação de riquezas traz o esgotamento da natureza e prejuízos para 
a continuidade da vida em razão da extinção de florestas e animais (cf. 
FONTES (et al.), 2008, p. 12).  O surgimento da sociedade modernizada, 
de consumo, baseada na produção em larga escala de produtos e serviços, 
foi favorecido pelo desenvolvimento tecnológico e econômico. Desde o 
início desse processo, as grandes corporações, sustentadas por ações de 
marketing, não medem esforços para promover a ampliação e a criação de 
novos mercados globalizados.  

Atualmente a divulgação de grandes marcas se atrela intensamente a  
situação do planeta. Os dados a respeito do aquecimento global são o mote 
de muitos publicitários, 

[...] 
O aquecimento global é um fenômeno que pode 

passar despercebido, quase sorrateiro, como um vírus que 
lentamente instala-se no corpo e quando nos damos conta 
é tarde demais.
[...]

2 Disponível em: http://www.propagandasustentavel.com.br/site/show.asp?post_id=30 
acessado em 28.08.2010. Jacques Meir é publicitário, Consultor de Marketing e Construtor 
de Marcas do Grupo Padrão e Diretor Geral da Mr Brand. Foi Diretor Geral e de Criação 
da Branding estratégia e propaganda. Essas informações estão disponíveis em: http://www.
unicli.com.br/component/joomgallery/consultores/jacques-meir-10 acessado em: 
10/09/2010. 
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Porque na verdade essa abordagem do aquecimento 
global ainda nos faz guardar distância segura do 
problema. Explico. É justamente nessa distância segura 
que mantemos do assunto, que o comercial valoriza e 
exagera, que rapidamente absorvemos a mensagem e a 
esquecemos. Parece complicado? Vejamos. O ser humano 
não tem aparelho mental para lidar com essa noção de 
“aquecimento global” deixar ursos perdidos em pedaços de 
gelo. Nos apiedamos do urso mas imediatamente focamos 
em coisas mais comezinhas do cotidiano.
[...]

Nada contra ursos e natureza. Mas o problema do 
aquecimento global precisa ser mostrado sem analogias, 
para que as pessoas enxerguem-se no problema e 
vejam o que perderão se deixarem as causas, supostas 
e /ou cientificamente comprovadas, se intensificarem. 
O bicho-homem é movido a autointeresse. Ou mostramos 
as perdas reais que eu você e os outros sofreremos ou 
teremos mensagens bonitas, apropriadas mas longe de 
serem contundentes.
[...]

Essas são palavras de Jacques Meier (2009)3, aqui tais palavras servem 
para exemplificar a maneira como o apelo a problemas relacionados à 
situação ambiental do planeta é utilizado pela publicidade para motivar os 
consumidores a aderir a uma determinada marca.  Isso torna perceptível que, 
as propagandas publicitárias de grandes empresas acabam criando valores 
para agregar a seus produtos a difusão de idéias a respeito do que deve 
ser feito para persuadir o receptor através da proposta de “transformar” a 
realidade. O texto a seguir exemplifica o que quero dizer, 

3 Disponível em: http://www.propagandasustentavel.com.br/site/show.asp?post_id=164 acessado 
em 10/09/2010
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(ii)   O Unibanco acaba de lançar sua nova campanha institucional. 
E resolveu mostrar, a exemplo do Bradesco, Itaú e do ABN 
AMRO Real (está já sênior nas iniciativas e na divulgação delas), 
que também se importa com a sustentabilidade. 

Dessa maneira, as empresas criam para si o ethos sustentável, através 
de propagandas que chamem a atenção dos consumidores para juntos 
(empresa e consumidor) assumir o compromisso para “solucionar” o 
problema do planeta. 

Mas, o que se coloca no discurso publicitário de muitas empresas 
é, propriamente, a idéia que as pessoas comuns, trabalhadores, executivos, 
comerciantes, donas de casa são as culpadas pelo aquecimento global, 
deixando imperceptível que a indústria é, na verdade, quem se estabelece 
como a grande devastadora dos recursos naturais. Em 2007 o grupo Abril 
lançou a campanha Planeta Sustentável, com um manual prescritivo para os 
consumidores que diz, 

(iii)   Neste Manual, você pode testar se você é realmente sustentável. 
Para isso, em cada dica, é só assinalar SIM ou NÃO que, 
automaticamente, o nível de esforço e de impacto de cada ação 
será registrado.

No manual4 surgem uma série de “dicas”, tais como: a utilização de 
materiais reciclados e reutilizáveis, a coleta e destinação correta dos resíduos 
sólidos; racionalização do uso da água e de energia elétrica; utilização de 
alimentos orgânicos, entre outras. Esses manuais são muito comuns em 
muitas empresas. 

Grande parte dos anúncios carece de uma abordagem mais ampla 
sobre o problema de degradação ambiental, pois nenhuma propaganda 
esclarece que são os grandes produtores industriais os verdadeiros agentes 
causadores dos danos e conseqüências desastrosas a longo prazo na natureza. 
Enquanto esses manuais circulam nas mãos do simples trabalhador das 
ruas, a mídia se esquece de divulgar impactos ambientais extremamente 
nocivos á saúde do planeta como é o caso do vazamento de petróleo no 
Golfo do México neste ano de 2010. 
4  Disponível em: http://planetasustentavel.abril.com.br/manual/ acessado em: 29.08.2010
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Então o real interesse dos propagandistas é apresentar os 
consumidores como culpados, sendo a única forma de se eximir da culpa 
aderir ao consumo de produtos e serviços de empresas que se “preocupam” 
com o meio ambiente.  Vejamos o texto a seguir, retirado do site Atitude 
sustentável 5, 

(iv)   Não dependemos de ninguém para colaborarmos com 
o meio ambiente, cada um de nós pode fazer a sua parte e 
evitar esses desastres ecológicos, com consciência e medidas 
simples que além de ajudar o meio ambiente diminuem nossos 
gastos financeiros.
Temos como exemplo dessas medidas o reaproveitamento da 
água. A água da máquina de lavar, por exemplo, pode ser 
reaproveitada para lavar o quintal e a água que escorre das 
louças limpas pode ser aproveitada para aguar plantas.
[...]
(grifos do autor)

A noção de mediação nos estudos de comunicação remete, portanto, 
ao lugar onde se constroem as significações. Bucci (2002) define esse 
processo como 

[...] o processo pelo qual a significação é problematizada 
na comunicação com vistas ao estabelecimento de um campo 
comum. Ela coincide, nesse sentido, com a ideologia como 
processo: seu lugar é o imaginário. A mediação negocia o 
significado entre os sujeitos. (BUCCI, p. 233-234)

Nesse processo de negociação de significados, a noção de apropriação 
se torna bastante relevante, entendida como o processo através do qual o 
receptor se deixa levar por um conteúdo significativo de uma mensagem 
midiática e torna esse conteúdo próprio. Chamando atenção para isso, é 
possível observar cada vez mais freqüente o denominado “marketing verde”, 
incitando não à redução do consumo, defendida por especialistas na área, 

5 Disponível:http://www.atitudessustentaveis.com.br/atitudes-sustentaveis/sustentabilidade-
reaproveitamento-da-agua/ acessado em 29.08.2010 
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mas aderência à “moda verde”.  Isso é o que fazem atualmente algumas 
empresas de cosméticos. Vejamos o que encontramos nas propagandas da 
empresa Natura6, 

(v)   Desenvolvimento sustentável é uma questão que está na nossa 
essência, e se expressa na maneira como pensamos e fazemos 
negócios. A natureza do nosso trabalho revelou logo cedo 
que o cuidado com a terra e com as pessoas que vivem dela 
são ingredientes fundamentais para a conservação do meio 
ambiente e para o desenvolvimento local, que juntos, mantém 
o equilíbrio da cadeia da vida. 

Os produtos da empresa são apresentados nas peças publicitárias 
como quimicamente compostos de matérias primas naturais. Entre os 
aspectos que compõem as peças publicitárias estão fotos de paisagens, da 
fauna e da flora, principalmente sementes.  A chave para compreender esses 
textos, por tanto, está antes de tudo na compreensão dos meios semióticos 
visuais que são usados para reunir esses elementos heterogêneos em um 
todo coerente, formando um texto com uma mensagem bem estruturada. 
No discurso que faz de si mesma a empresa assevera: “mobilizamos 
redes sociais capazes de integrar conhecimento científico e sabedoria das 
comunidades tradicionais, promovendo ao mesmo tempo, o uso sustentável 
da rica biodiversidade da botânica brasileira”7. 

A empresa de cosméticos O Boticário também aderiu ao tema 
sustentabilidade depois de perder espaço no mercado para a concorrente 
citada anteriormente. Para entrar no mesmo “esquema” de sustentabilidade 
a empresa criou um Blog para tratar apenas dos seus interesses ambientais, 
vejamos um pequeno trecho que se encontra no site8, 

6 Disponível: http://scf.natura.net/Produtos/Default.aspx acessado em 29.08.2010.
7 Disponível: http://scf.natura.net/SobreANatura/ acessado em 29.08.2010.
8 Disponível: http://www2.boticario.com.br/mundomaisbelo/ acessado em 29.08.2010.
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(vi)   O Boticário sempre acreditou na beleza que transforma e contagia. 
A beleza que está nas pessoas, nas relações e na natureza. Por 
isso, além da realização e apoio a projetos de interesse social e 
ambiental, no Boticário a sustentabilidade permeia a condução 
dos negócios da empresa.

Ao analisar o rótulo dos produtos é perceptível o apelo intensivo ao 
meio ambiente, as cores são  rebuscadas para tonalidades que aproximam a 
idéia de natureza, e alguns produtos se apresentam como elaborados a partir 
de matéria prima natural; é o caso da loção Camomila com Malva, hidratante 
que tem um gira sol estampado no rótulo. A imagem do produto surge de 
imediato em um Banner dando boas vindas aos internautas que visitam o 
site da empresa. 

Em se tratando do ramo de cosméticos, mais  recentemente a 
empresa Loreal também aderiu ao movimento sustentável. Neste ano de 
2010 lançou um encante publicitário com uma série de produtos naturais. 
A campanha publicitária da empresa é intitulada Série Nature e tem como 
slogan “ingredientes naturais benefícios reais”. O encarte faz forte apelo à 
cor verde e na sua primeira página enfatiza: “série nature se compromete 
com o amanhã”. No site da empresa consta o seguinte, 

(vii)   Não basta ser uma empresa altamente eficiente e líder mundial em 
cosméticos. A nossa ambição reflete a nossa responsabilidade 
de sermos uma das empresas mais exemplares do século XXI. 
Em 2009, tivemos um progresso significativo em muitos 
aspectos de desenvolvimento sustentável, ajudando a tornar o 
mundo mais bonito.

Esses exemplos são simplificativos para mostrar a força de 
expansão da propaganda ideológica. Nas palavras de Garcia (2005) a 
propaganda foi empregada historicamente pelos mais diversos grupos e 
líderes. Ideologicamente a propaganda serve para manter o status quo e 
garantir o poder. A mídia procura envolver as massas na consecução de 
determinados objetivos e realização de certos interesses. Segundo Garcia 
(2005), inúmeras vezes a propaganda foi  utilizada não apenas para divulgar 
alguns idéias e princípios, mas para incutir toda uma visão do mundo e 
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sua história, aqui falamos de idéias e respeito do papel de cada indivíduo 
e sua família, da posição dos grupos e classes na sociedade; a propaganda 
como meio de comunicação de massa serve para impor valores e padrões 
de comportamento como os mais adequados e mais justos.

Garcia (2005) afirma que geralmente a propaganda é realizada de uma 
classe social para outra que tem interesses diversos, a simples difusão da 
ideologia já não é suficiente para gerar adesão. Nesse caso, o grupo emissor, 
antes de difundir suas idéias, elabora-as para que se adaptem às condições 
dos receptores, criando a impressão de que atendem a seus interesses. Mas a 
verdade é que as idéias contêm apenas os objetivos do emissor, e a impressão 
contrária só é possível se, ao se reportar à realidade, as mensagens ocultem 
ou deformem alguns de seus aspectos. Nesse caso, convencidos de que as 
propostas atendem às suas necessidades, os receptores não têm razão para 
discordar delas. A elaboração, dessa forma, esconde quais são os interesses 
reais existentes por trás da ideologia, ao mesmo tempo que oculta a realidade 
vivida pelos receptores, para que estes não possam formular outras idéias 
que melhor correspondam à sua posição. Neste caso, a propaganda não 
tem mais o caráter de conscientização, mas de mistificação, manipulação e 
engano.

A forma mais utilizada na elaboração das ideologias 
é a universalização. As idéias, que na realidade se referem 
aos interesses particulares de uma classe ou grupo, são 
apresentadas como propostas que visam a atender a todos e 
satisfazer às necessidades da maioria. 

Interpretar e explicar como esses textos promocionais intermedeiam 
as práticas discursivas e as práticas sociais mais amplas de construção de 
mercados consumidores, de identidades sociais e de relações de poder 
não é tarefa fácil. A propaganda ideológica é ampla e global, sua função 
é a de formar a maior parte das idéias e convicções dos indivíduos e, com 
isso, orientar todo o seu comportamento social. De acordo com Garcia 
(2005) a mídia tende a afirmar que certas realizações visam ao bem estar da 
população em geral e outras extremamente prejudiciais, ocultando-se que 
os maiores beneficiados são os detentores do grande capital mercadológico.
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3. A persuasão no gênero discursivo publicitário

A venda de um produto, a sedução e o convencimento não são as 
únicas funções

de uma propaganda (BERTOMEU, p. 16). Os textos publicitários 
têm várias outras funções, dentre elas “entreter, informar, desinformar, 
preocupar ou prevenir” (COOK, 1992, p. 5). Pode-se afirmar, contudo, 
que a principal delas é persuadir consumidores em potencial a comprar 
determinado produto ou serviço. 

Consumidores e vendedores/produtores se ignorariam mutuamente 
se a propaganda não existisse e não criasse esse vínculo entre eles 
(BERTOMEU, 2002, p. 16). Levinson (1994, p. 219-222) argumenta que 
existem ‘palavras mágicas’ que “devem” ser utilizadas no texto publicitário. 
Concordando com essa posição algumas das palavras mágicas muito usadas 
pela publicidade que tem como tema a sustentabiliadade são: natureza, 
preservação, reciclado, benefícios, meio ambiente, verde, água, proteína, extrato, além do 
próprio vocábulo sustentabilidade. Essas palavras, unidas ao termo aquecimento 
global poderiam ser reunidas em um grupo semântico de especial importância 
para este tipo de discurso publicitário9. 

Nos textos publicitários, a ligação entre as orações e os períodos visa à 
produção de um modo retórico específico, a modalidade se relaciona à função 
interpessoal da linguagem. Considerando a proposta de Fairclough (2003), 
a análise da modalidade tem como propósito definir os graus de afinidade 
relacio nados à representação discursiva das relações (sentido relacional) e 
das identidades sociais (sentido identificacional) e ao controle das formas 
de construção da realidade (doutrinação) nos textos publicitários. A análise 
dos marcadores de modalidade – como verbos modais (preservar, reciclar), 
tempos verbais, advérbios, adjetivos, cores e layout – é um poderoso 
mecanismo de construção discursiva ideológica.

Mediante a seleção de itens lexicais como nomes de frutas, amêndoas, 
sementes, flores, árvores, entre outros,  as propagandas atraem os receptores 
e assim constroem uma relação de responsabilidade partilhada, que é 

9 Além dos aspectos semióticos, é de interesse na análise da publi cidade examinar as 
escolhas lexicais, as lexicalizações selecionadas na produção textual, e se há atribuições 
de novos significados, as palavras já existentes (relexicalizações) ou criação de palavras 
(Halliday, 1978: 164-182; Fairclough, 2001, p. 236).
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estabelecida entre os produtores desses textos de comunicação de massa e 
seus consumidores. O grande objetivo da propaganda é acomodar o receptor 
de uma forma que lhe transmita confiança. Fairclough (1989, 1995a) discute 
esse fenômeno como ‘personalização sintética’: uma estratégia discursiva 
em que pela seleção lexical o enunciador procura falar a mesma linguagem 
do receptor-alvo, simulando significados interpessoais. A simulação da 
amizade oculta o poder da empresa em relação aos consumidores. 

Nos anúncios das empresas de cosméticos citada anteriormente as 
peças publicitárias geralmente apresentam alta modalidade com orientação 
sensorial nas cores que lembrem a natureza, geralmente as preferências estão 
nos tons verdes (arvores), amarelos (flores, frutas e sementes) e vermelhos 
(terra). Além disso, algumas empresas fazem questão de imprimir o anúncio 
num papel reciclado. Dessa maneira, o gênero discursivo do anúncio 
caracteriza uma heterogeneidade semiótica, mesclando cores, linguagens 
(oral, escrito, visual) e estabele cendo uma interdiscursividade (descrição, 
com os preços dos produtos, e depoimentos) que extrapola a prática social 
da publicidade para moldar o pensamento dos receptores da mensagem. 
Se a mensagem pautada no discurso de preservação do meio ambiente tem 
como foco uma possível conscientização ficará claro o poder de sedução 
e de manipulação da publicidade que explora a interdiscur sividade para 
ocultar a venda da imagem dos produtos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É inegável que os meios de comunicação desempenham um importante 
papel enquanto multiplicadores de informações de caráter educativo. 
Diversas pesquisas revelam que é através da mídia, e principalmente da 
televisão, que a maior parte das pessoas recebe informações sobre o meio 
ambiente (CRESPO, 2003; RAMOS, 1996; NELSON, 1994; ISER, 2006). 
No entanto, alguns estudos têm apontado também uma série de fragilidades 
nas formas como o meio ambiente aparece na mídia, em função da 
espetacularização, da superficialidade com que os assuntos são tratados, e 
até mesmo da falta de espaço para abordagens mais complexas em torno 
das questões apresentadas (ABREU, 2006; SILVA, 2005; SIQUEIRA, 1999; 
RAMOS, 1996; GAMBA, 2003). 
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O que notamos com o exposto nesse trabalho é que no mecanismo 
de legitimação de seus discursos organizacionais, as empresas fazem uso 
intenso do conceito de sustentabilidade e passam a promover ações muitas 
vezes calcadas em estratégias de marketing, relações públicas apenas visando 
à promoção de sua imagem junto à sociedade. No gênero discursivo do 
anúncio se caracteriza uma heterogeneidade semiótica, mesclando cores, 
linguagens (oral, escrito, visual) e estabele cendo uma interdiscursividade 
(descrição dos produtos e depoimentos) que extrapola a prática social da 
publicidade para moldar os modos de vida dos consumidores. O poder de 
sedução e de manipulação da publicidade explora a interdiscur sividade para 
ocultar a venda da imagem dos produtos.

Conforme a análise crítica do discurso a idéia de sustentabilidade 
é produto da manipulação ideológica que alimenta a voragem capitalista 
para criar novos mercados, constituindo as intimidades de acordo com 
a rearticulação das práticas sociais. Embora tenha realizado crítica ao 
discurso publicitário, é preciso considerar que alguns profissionais mantém 
comprometimento ético, 

[...] alardear grandes feitos dentro da bandeira da sustentabilidade 
pode parecer demagogia. Afinal, pode não ser nada mais que obrigação. 
Se um banco utiliza papel reciclado, não vejo nada mais que obrigação. Já 
que anos a fio, consumiu-se papel em cheques, contratos, comprovantes, 
extratos sem qualquer contrapartida. O custo de aquisição foi saldado, mas 
o custo ambiental, o passivo permanece aberto. Assim, propaganda acerca 
de uma política de reposição de perdas soa realmente demagógica.

Estas palavras foram postadas por Jacques Meir em 13/11/2007 no 
site Propaganda Sustentável10. Faço uso de tais palavras, pois considero que a 
ideia de sustentabilidade envolve perspectivas materiais, ambientais, sociais, 
ecológicas, legais, culturais e políticas. Podemos compreender que as ações 
voltadas para a obtenção de uma conscientização para o desenvolvimento 
sustentável requerem a participação de diversos atores sociais, incluindo 

10 Disponível em: http://www.propagandasustentavel.com.br/site/show.asp?post_id=30 acessado 
em: 28.08.2010. 
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governo, imprensa, grupos de pressão e demais membros da sociedade. 
Mas, o que parece ocorrer nas estratégias empresariais é um claro processo 
de transferência de parte da responsabilidade com o meio ambiente para o 
consumidor.  
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VARIAÇÕES, MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS: A 
IDENTIFICAÇÃO DO EDITORIAL EM SINCRONIAS 
PASSADAS

VARIATIONS, CHANGES AND PERMANENCES: THE 
IDENTIFICATION OF THE EDITORIAL IN PAST 
SINCRONY

 Valéria Severina Gomes
Universidade Federal Rural de Pernambuco

RESUMO

Assim como os demais gêneros no contínuo entre a oralidade e a escrita 
(OSTERREICHER, 1997), os editoriais também passam por mutações ao 
longo do tempo. Este gênero, por exemplo, não tinha uma nomeação definida 
(GOMES, 2010). Essa é uma das questões discutidas neste artigo, entre outras 
reflexões referentes à movência da língua e dos textos. Dada a correlação entre 
a historicidade da língua e dos textos nesse tipo de abordagem, reconhecendo-
se evidentemente as especificidades de cada uma, parte-se do entendimento 
de Kabatek (2006, p. 512) de que Tradição Discursiva (TD) é “a repetição de 
um texto ou de uma forma textual ou de um modo particular de escrever ou 
falar que adquire valor de signo próprio”, considerando as variações, mudanças 
e permanências dos editoriais do século XIX a XX, os quais se originaram 
das raízes históricas das práticas da escrita e leitura dos pasquins e panfletos 
que se desenvolvem do verso ao jornal impresso. Para isso, parte-se das 
dimensões de análise postuladas Jucker (2000): os traços externos do gênero 
(quando e onde foi publicado); os traços sociais (o tipo de linguagem usada 
e quem escreveu); os traços linguísticos (as formas linguísticas usadas); e a 
macroestrutura (organização das partes para a construção do sentido do texto). 
O objetivo é, com base nessas dimensões de análise, identificar as variações 
na composição do editorial e suas múltiplas denominações. Para este trabalho, 
o estudo concentra-se em editoriais pernambucanos, mas terá continuidade, 
com a inclusão de editoriais do Ceará, da Bahia e do Rio de Janeiro, em um 
artigo que será publicado em uma obra de referência do Projeto Para a História 
do Português Brasileiro (PHPB). Os estudos revelam que a denominação do 
gênero também ilustra a dinâmica de variações, mudanças e permanências que 
configuram a historicidade da língua e dos textos.
Palavras-Chave: editorial jornalístico; tradição discursiva; variação e mudança.
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ABSTRACT 

As well as the other genres in the continuity of  the spoken and written 
language (OSTERREICHER, 1997), editorials change over time. This genre, 
for instance, had not been given a name (GOMES, 2010). This is one of  the 
issues discussed in this paper, among other thoughts related to the change 
in language and texts. Due to the correlation between the historicity of  the 
language and the texts in this kind of  approach, taking into consideration the 
characteristics of  each one, which according to Kabatek (2006, p. 512)  states 
that The Discursive Tradition (DT) is “the repetition of  a text or a textual genre 
or a peculiar way of  writing and speaking, which characterizes it”, considering 
the variations, changes and permanence of    editorials from the XIX to the 
XX centuries, which stem from the historical roots of  the writing and reading 
practices of  lampoons and pamphlets that developed from verse to printed 
papers.  Based on the dimensions of  the analysis of  Jucker (2000): the external 
traces of  the genre (when and where it was published); the social traces (the 
type of  language used and who wrote it); the linguistic traces (the linguistic 
forms used); and the micro-structure (the organization of  the parts involved 
to give a meaning to the text). The aim of  this paper, which is based on the 
analysis dimension, is to identify the variations in the composition of  the 
editorial and its multiple denominations. In this paper, our study is focused on 
the editorials of  Pernambuco, but it will continue and it will include editorials 
from Ceará, Bahia, Rio de Janeiro in an article which will be published in an 
important project of  Projeto Para Historia do Porguês Brsileiro (PHPB). These 
studies reveal that the denomination of  the genre also illustrates the dynamic 
of  variations, changes and permanence, which characterize the historicity of  
the language and of  the texts.
Keywords: Journalistic editorial; discursive tradition; variation and change.

INTRODUÇÃO

O presente artigo consiste em uma discussão que será ampliada para 
a elaboração posterior de um capítulo que integrará uma obra de referência 
do Projeto Para a História do Português Brasileiro (PHPB), coordenado pelo 
professor Ataliba T. de Castilho, que será publicada em 2015. O capítulo da 
obra de referência será redigido juntamente com a professora Áurea Zavam 
(UFC) e incluirá editoriais de Pernambuco, do Ceará, da Bahia e do Rio de 
Janeiro, disponíveis no banco de dados do PHPB. O banco de dados pode 
ser acessado pelo endereço https://sites.google.com/site/corporaphpb. O 
volume IV dessa coletânea destina-se à diacronia dos gêneros discursivos 



323
Vol.15 - Números 1/2 - 2013

e dos processos constitutivos do texto. O tomo I desse volume, editado 
por Maria Lúcia da C. Victório de O. Andrade (USP) e Valéria Severina 
Gomes (UFRPE), conta com a participação de diversos pesquisadores, de 
diferentes instituições e com a abordagem de vários gêneros: Alessandra 
Castilho Costa – testamento; Ana Aldrigue e Roseane Nicolau – anúncios; 
Áurea Zavam e Valéria Gomes – editorial; Alessandra Castilho Costa, Cleber 
Ataíde e Tarcísia Travassos – notícia; Maria Cristina Assis – cartas oficiais; 
Konstanze Jungbluth – livros de família pernambucanos; Lucrécio Araújo, 
Belliza Mello e Lindaurte Rodrigues – cordel e bendito; Marlos Pessoa – 
interrogatório; Nukácia Araújo – bando; Paulo Gonçalves – padrões de 
construção discursiva dos editoriais; Kelly  Oliveira - anúncio de emprego; 
Fábio Lima – noticiário sobre eleição; Rafaela Ribeiro – carta do editor; e 
Rose Mary Fraga – carta do leitor.

A abordagem diacrônica desses textos tem revelado fronteiras muito 
tênues que distinguem um gênero de outro e variações dentro de uma 
mesma família de gêneros. Em uma das discussões desse grupo de trabalho, 
surgiu, então, a seguinte questão: quais critérios nos permitem identificar 
um texto dentro de uma identidade diacrônica (se é subgênero, gênero, 
classe de gênero, tipo de texto etc)? Essa questão motivou a apresentação da 
comunicação intitulada “Editorial: uma tradição discursiva e suas variações, 
mudanças, permanências e múltiplas denominações”, apresentada na mesa-
redonda “Tradição Discrusiva”, na XXIV Jornada Nacional do Grupo de 
Estudos Linguísticos do Nordeste, e a elaboração deste artigo.

No processo de montagem do corpus mínimo para o PHPB 
(correspondente ao banco de dados), com representação de diferentes regiões 
do país, várias equipes estão envolvidas na coleta e na edição dos seguintes 
textos: carta pessoal e carta oficial (manuscritos); e anúncios, carta do leitor 
e editorial/carta do editor (impressos). Certamente essas equipes, com 
seus antigos e novos integrantes, estão se deparando, em algum momento, 
com a seguinte questão: como identificar os textos de sincronias passadas 
nos arquivos ou nos suportes jornalísticos? Como identificar as variantes 
desses textos? Há casos que ilustram bem a dificuldade de estabelecer 
critérios de identificação, considerando desde a nomeação até os elementos 
constitutivos do texto, e que, consequentemente, constatam o processo de 
variação e de mudança dos gêneros ao longo do tempo, de acordo com 
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a dinâmica social. A carta oficial/administrativa, por exemplo, pode ter a 
configuração de um ofício, de um requerimento etc, correspondendo, desse 
modo, a tradições diferentes, com atos de fala específicos. Nesse caso, 
vamos considerar a carta oficial um gênero com essa denominação ou uma 
classe de gênero? Hildenize Laurindo, em sua tese de doutorado, em fase de 
conclusão na Universidade Federal do Ceará, verificou que dentro da seção 
Annuncio há finalidades concorrentes, como fazer saber e fazer apreciar um 
produto. Em nossas pesquisas, verificamos que os editoriais apresentam um 
conjunto de variações que vão desde o rótulo, passando pelos elementos 
constitutivos e pela forma e sua macroestrutura, mas mantêm traços que os 
identificam como um gênero de mesma natureza dentro do suporte jornal. 

Na etapa de montagem do corpus para o PHPB, cujo propósito é a 
reunião e a disponibilização dos documentos para as pesquisas das diversas 
equipes, esse nível de detalhamento não é possível, mas na medida em 
que os pesquisadores vão trabalhando com cada gênero específico podem 
apresentar os critérios que utilizaram para a identificação e agrupamento 
dos textos e apontar os traços de variação e de mudança identificados. Neste 
trabalho, a carta oficial não será abordada, pois ainda não nos debruçamos 
sobre esses documentos, mas outros colegas do nosso grupo de trabalho, 
ou de outros grupos, podem aceitar o desafio que nos foi lançado e tratar 
mais amiúde desse e de outros textos. Neste momento vamos tratar apenas 
do editorial, pois tem sido nosso objeto de estudo durante algum tempo e 
sempre revelando um dado a mais sobre a história do texto e da língua que 
o materializa. 

Dentro desse conjunto de questões, pretendemos discutir, pautados 
em editoriais pernambucanos do século XIX ao XX, alguns aspectos que 
revelem o movimento de permanência, mudança e variação por meio da 
identificação de algumas variantes da tradição editorialística. O objetivo é, 
com base nos traços externos do gênero; nos traços sociais; nos traços 
linguísticos; e na macroestrutura (JUCKER, 2000), mapear algumas 
variantes do editorial, suas múltiplas denominações e propor uma matriz 
para a identificação das variantes desse gênero. Para isso, organizamos o 
artigo em dois tópicos: o primeiro com um enfoque teórico-metodológico 
e o segundo com um enfoque analítico. Esperamos contribuir, a partir da 
análise de editoriais pernambucanos, com outros estudos que busquem 
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identificar tradições que podem ser comparadas em termos de sua 
identificação como subgênero, gênero, classe de gênero, tipo de texto etc. 
Essa identificação passa pelo processo de classificação aberta dos textos, 
pois, na medida em que os gêneros, nos diferentes contextos socioculturais, 
continuam em movimento, podem sempre ocorrer alterações e ampliações 
da sua classe de texto. É o que exemplificaremos com o editorial.

1. Perspectivização teórico-metodológica

A linguística brasileira tem presenciado o renascimento forte 
dos estudos históricos, com mudanças que são significativas para a 
compreensão do processo de formação do português brasileiro, contando 
com a contribuição de pesquisas com diferentes pontos de vista. Assistimos 
atualmente ao diálogo profícuo entre abordagens diacrônicas que vão dos 
estudos fonológicos aos estudos da textualidade; presenciamos também a 
aproximação entre os estudos filológicos e linguísticos; e fazemos hoje uma 
linguística histórica que integra os fatores internos do sistema aos fatores 
externos sociais, políticos, tecnológicos e culturais.

Neste artigo, por exemplo, com ênfase na historicidade do texto, 
discutimos as variações na composição do editorial e suas múltiplas 
denominações, conjugando conceitos de perspectivas teóricas que, para 
o nosso propósito, fundamentam as reflexões feitas: a filologia românica 
alemã, com o conceito de Tradição Discursiva (TD) (KOCH, 1997; 
ASCHENBERG, 2002; KABATEK, 2006); a escola de gêneros na linha 
da nova retórica de base pragmática, com as noções de conjunto de gêneros e 
sistema de gêneros (BAZERMAN, 2005); a linguística de texto histórica, com as 
dimensões de análise postuladas Jucker (2000): os traços externos do gênero 
(quando e onde foi publicado); os traços sociais (o tipo de linguagem usada 
e quem escreveu); os traços linguísticos (as formas linguísticas usadas); e a 
macroestrutura (organização das partes para a construção do sentido do 
texto).

Dentro dessa nova dinâmica dos estudos, Matos e Silva (2008, p. 146) 
comenta que “sem dúvida, a mais recente orientação nos estudos histórico-
diacrônicos é a das tradições discursivas (TD)”. Ao considerar que TD consiste 
em “qualquer relação que se pode estabelecer semioticamente entre dois 
elementos de tradição (atos de enunciação ou elementos referenciais) 
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que evocam uma determinada forma textual ou determinados elementos 
lingüísticos empregados”, Kabatek (2006, p. 157) evidencia diferentes 
níveis de ocorrência de TD culturalmente reconhecida, do nível linguístico 
ao textual. Na perspectiva dialógica entre a Filologia, como análise 
crítica de textos, com a reconstrução e a edição de corpus, a Teoria dos 
Gêneros Textuais, no sentido da reconstrução da performance do texto 
e suas condições de produção, e o conceito de Tradição Discursiva, no 
tratamento de corpora históricos para o estudo do português brasileiro, a 
operacionalização deste conceito neste trabalho parte da concordância com 
o ponto de vista de BARBOSA (2012, p. 591) ao explicar que     

...a distinção entre TDs e gênero é clara, quando 
analisamos o dinamismo entre a história social e as práticas 
sócias de escritais. Mas devemos dizer que, no referido 
âmbito de tratamento de fontes em corpora históricos, 
quando analisamos fenômenos linguísticos em TDs 
materializadas em gêneros textuais escritos, é inevitável 
que usemos uma coisa pela outra, pois estamos operando 
com a materialização de um dos elementos do conjunto de 
TDs e obedecendo à máxima: se nem toda TD é gênero 
textual, todo gênero textual, pelas regularidades que se 
transformaram em habitualizações, é TD. 

O que queremos explicitar com isso é que adotamos a correlação entre 
os termos Tradição Discursiva e gênero, sem desconsiderar evidentemente a 
existência de outras dimensões constitutivas linguísticas, estilísticas e formais, 
pois tratamos exatamente da dinâmica que configura as recorrências, as 
variações e as mudanças que podemos encontrar dentro de um agrupamento 
de gêneros culturalmente identificados como pertencentes à mesma matriz. 
Neste ponto, estabelecemos aqui a conexão com a perspectiva da Nova 
Retórica, uma vez que partimos do reconhecimento de que um gênero, 
pertencente ou não ao mesmo agrupamento, é, de acordo com Bazerman 
(2005), condicionado por outro e não se dá solto na realidade sócio-
histórica. Bazerman (2005) também faz uma distinção importante entre 
conjunto de gêneros (textos que uma pessoa num determinado papel social 
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tende a produzir) e sistema de gêneros (conjunto de gêneros utilizados por 
pessoas que trabalham juntas de forma organizada). O editorial exemplifica 
bem um gênero ou uma tradição discursiva dentro de um conjunto cuja 
organização da produção e da circulação ocorre na instituição jornalística. 
Os redatores e os editores exercem o papel social de porta-vozes dessa 
instituição por meio dos editoriais, fazendo com que esse gênero ocupe 
um lugar de destaque em relação aos demais gêneros veiculados no suporte 
jornal. Desse modo, tanto os produtores quando os leitores conseguem 
capturar as sequências regulares, ou não, presentes nos editoriais em relação 
a outros editoriais e em relação aos demais gêneros do suporte.    

O nosso olhar agora recai sobre a identificação dos gêneros e das 
sequências regulares ou não regulares a partir de um processo comparativo 
entre os gêneros de uma só língua pertencentes à mesma classe. Do ponto 
de vista metodológico, a comparação de gêneros de épocas muito distantes 
registra as mudanças ao longo do tempo, e não as possíveis variações dentro 
de um recorte temporal. Nesse sentido, partimos da perspectivização 
metodológica proposta por Aschenberg (2002, p. 8-10) para definir melhor 
a nossa perspectiva metodológica.

Quadro 1: Perspectivização da metodologia de análise 
(ASCHENBERG, 2002, p. 8-10):

Análise

Sincrônica Diacrônica

Relacionada com uma língua/
cultura individual = não contrastiva, 
não comparativista

A B

Relacionada com várias 
línguas/culturas = contrastiva, 
comparativista

C D

Nessa perspectivização metodológica básica, antes de tudo, é 
necessário fazer duas escolhas, optar pela análise sincrônica ou pela análise 
diacrônica e a opção pela análise de uma língua ou a análise contrastiva entre 
línguas. O quadro anterior apresenta as possibilidades opcionais, indicando 
de A a D a direção crescente da complexidade temática e metodológica. 
Vejamos:
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1 Campo A (pesquisa sincrônica de gêneros textuais dentro de uma 
língua individual) – por exemplo, o trabalho de Eva Stoll (1997) sobre 
“Os conquistadores como historiógrafos”, em que analisa, sob aspectos 
conceituais, três relatos e uma crônica dos meados do século XVI que 
surgiram no contexto da conquista de Peru.

2 Campo B (pesquisa diacrônica de gêneros textuais dentro de uma 
língua individual) – por exemplo, baseando-se em três livros de família dos 
séculos XVIII e XIX, konstanze Jungbluth (1996) analisa o catalão no que 
diz respeito à ortografia, à fonologia, à morfologia e ao léxico.

3 Campo C (análise sincrônica comparativa ou contrastiva de 
gêneros textuais de diferentes línguas e culturas) – por exemplo, o estudo 
de Peter Koch (1993) sobre diversos gêneros textuais (como juramentos, 
teatro religioso, inscrições, protocolos etc.) no momento da escrituralização 
das línguas românicas populares.

4 Campo D (análise diacrônica, comparativa ou contrastiva de 
gêneros textuais de diferentes línguas e culturas) – por exemplo, as pesquisa 
de Eva Martha Eckkrammer sobre a história da bula médica.

A presente discussão sobre a identificação das variações do editorial 
está situada no campo A, pois os gêneros foram analisados em cada metade 
de século, conforme a orientação seguida na montagem dos corpora do 
PHPB. Nessa perspectiva, é possível estudar comparativamente gêneros 
de um mesmo agrupamento a partir de recortes temporais menores. Nada 
impede que a continuidade da análise transite para o campo B, com o 
intuito de verificar diacronicamente as recorrências e as mudanças numa 
linha do tempo mais extensa. Para o pesquisador, essa transição poderá 
ser enriquecida com as informações adquiridas sobre alguns critérios de 
identificação do gênero e as variações detectadas no campo de análise A. 
Em síntese, seguimos os passos dados por Jucker (2000, p.102-103) ao 
analisar receitas culinárias de língua inglesa do século XVII ao século XX. 
Para isso, o autor sugere a seguinte descrição diacrônica de gêneros:

1º passo: a descrição individual dos gêneros em diferentes épocas na 
história de uma língua;

2º passo: a comparação de um gênero específico em dois diferentes 
pontos na história da língua; 
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3º passo: a análise da evolução de uma espécie de gênero específica 
ao longo do tempo.

Consideramos que o primeiro passo da sequência proposta por Jucker 
(2000) encontra-se no campo A e os dois últimos passos encontram-se no 
campo B. Do nosso ponto de vista, a percepção e o reconhecimento dessa 
mudança de perspectiva é um dado significativo para que possamos apurar o 
nosso olhar e as nossas análises sobre os mais variados gêneros que transitam 
no contínuo entre a oralidade e a escrita (OSTERREICHER, 1997). Após 
a definição da perspectiva metodológica adotada para a presente análise, 
chegamos a seguinte pergunta: quais critérios observar? Buscamos, então, 
simplificar os critérios de identificação do editorial, fazendo a conjunção 
entre a proposta de Marcuschi (1997) e a de Jucker (2000). Para Marcuschi 
(1997, p.26):

O que se pode dizer é que a melhor forma de montar 
uma tipologia seria estabelecer alguns poucos critérios, por 
exemplo de natureza linguística (traços linguísticos), critérios 
funcionais (objetivos do texto, intenções pretendidas, atos de 
fala etc.) e critérios  contextuais (produtores e suas relações, 
situações de produção, condições de produção) e com base 
nisso formar uma matriz de traços que determinem critérios 
de enquadramento nas diversas formas de um conjunto 
mais amplo em que várias ordens tipológicas se encadeiam 
no contínuo da produção textual.  

As dimensões de análise postuladas por Jucker (2000, p.103) são:

- os traços externos do gênero (quando e onde as receitas foram 
publicadas);

- os traços sociais (o tipo de linguagem usada; quem escreveu);
- os traços linguísticos (as formas linguísticas usadas, verbos 

imperativos, sentenças abreviadas); 
- a macroestrutura do gênero (a organização das partes individuais 

da receita). 
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Observamos que as duas propostas são convergentes na medida 
em podemos estabelecer as seguintes correlações entre elas: os critérios 
de natureza linguística coincidem com os traços linguísticos; os critérios 
funcionais aproximam-se dos traços sociais, com a diferença de que 
o produtor do texto (quem escreveu) está em tópicos distintos, mas 
interligados; os critérios contextuais correspondem aos traços externos do 
gênero; o que realmente difere é o acréscimo da macroestrutura do gênero 
na segunda proposta. Por considerarmos também relevante esse traço na 
identificação das variantes do editorial, nos reportamos mais a Jucker (2000) 
para esboçar a matriz de traços de enquadramento tipológico dos editoriais 
de sincronias passadas, cuja trajetória acompanharemos no tópico seguinte.

2. O que revela a trajetória do editorial em Pernambucano?

O percurso histórico da imprensa é marcado por três tendências que 
parecem consensuais entre autores como Sodré (1999) e Morel e Barros 
(2003): 

- a fase político-panfletária, no início da imprensa, é caracterizada 
pelos discursos inflamados. Até a primeira metade do século XIX não havia 
preocupação do produtor com equilíbrio e imparcialidade. 

- a fase literário-independente surgiu na segunda metade do século 
XIX, no momento em que a sociedade civil começa a se organizar em 
termos intelectuais e culturais. Uma fase rica em detalhes descritivos, figuras 
de linguagem e poeticidade, mesmo na abordagem de uma temática política.

- a fase telegráfico-informativo teve início no final do século XIX 
e se estende até os dias atuais, com o advento de uma nova tecnologia: o 
computador. Nessa fase o serviço telegráfico tornou-se a base das seções 
noticiosas e a informação objetiva, que atende às necessidades do leitor 
moderno, supera a opinião.

Temos nessas três fases uma síntese do processo de modernização 
do jornalismo impresso que revela as transformações externas interferindo 
no modo de escrever os gêneros do jornal. Um olhar ainda mais distante 
revela outras práticas sociais de escrita nas quais a sátira e a crítica eram 
tão comuns e veementes quanto nas primeiras edições dos jornais. Trata-se 
de uma tradição que passou do verso em folhetos para o jornal impresso. 
Estamos nos referindo à herança panfletária dos pasquins, que deu o tom 
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inicial da tradição editorialística dos jornais. Conforme Rizzini (1968), a 
tradição e o nome pasquim remontam à cidade de Roma, em 1501, com a 
estátua de um ser da mitologia grega: Pasquino. Por trás dessa imagem eram 
colados versos satíricos. O Papa Adriano VI, em 1523, impediu as festas e 
surgiram os pasquineiros, que pregavam seus versos satíricos e malignos 
nas paredes, portas e praças.  No século XIX, a tradição continua em forma 
de folhas volantes, pequeno jornal, sem autoria explícita, na maioria das 
vezes com um só artigo.  Um exemplo de pasquim em Pernambuco é o 
Sentinela da Liberdade, escrito por Cipriano Barata.

No contexto dos séculos XIX e XX, há inúmeros traços que 
expressam a recorrência, a variação e a mudança dos editoriais e de outros 
gêneros do jornal. Aqui abordaremos apenas três casos de variação do 
editorial, que podem, por um lado, evidenciar a riqueza e a diversidade 
na composição desse gênero, subvertendo muitas vezes o cânon, e, por 
outro lado, dificultar o estabelecimento de critérios para a identificação 
de um gênero e suas variantes em sincronias passadas. As três abordagens 
incluem: variação dos traços funcionais, variação da forma/macroestrutura 
e variação da denominação.       

Do ponto de vista funcional, entram em questão na composição 
do editorial os objetivos pretendidos, as intenções pretendidas, os atos 
de fala, o tipo de linguagem. Nesse aspecto, fizemos um levantamento 
das ocorrências dos editoriais pernambucanos com base no modelo 
de classificação adotado por González Reyna (1991:20), que traz uma 
concepção discursiva da prática jornalística. Segundo esta autora, o editorial 
diz respeito às mensagens que transmitem ideias, com embasamento em 
fatos, mas a finalidade é a opinião, o questionamento, tendo a argumentação 
como forma discursiva mais usada.

Com base em Gomes (2010), mantemos a compreensão de que as 
possibilidades de classificação de um texto são necessárias dentro do seu 
processo analítico, entretanto não são definitivas e nem correspondem ao 
fim de uma abordagem. Isso porque “Já que eles (gêneros textuais), por 
diversas razões, se desenvolvem e se transformam continuamente, não é 
razoável e nem praticável desejar levantar um inventário completo ou até 
“definitivo” dos gêneros textuais praticados numa comunidade linguística 
ou cultural” (RAIBLE, 1996, p. 72 apud ASCHENBERG, 2002). Com essa 
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concepção de classificação aberta, partimos de González Reyna (1991), 
que identifica editoriais da prática jornalística do México, relacionando a 
dimensão social e a dimensão linguística. Em Pernambuco identificamos 
ocorrências de todos os casos e ainda mais:

• Editorial informativo - também chamado de editorial expositivo, 
cita os fatos já mencionados na seção informativa, mas expressa 
o ponto de vista institucional.

Ex. Diario de Pernambuco nº  25, 31/01/1837

• Editorial explicativo - explica um acontecimento quando só a 
informação não é suficiente e assemelha-se ao expositivo.

Ex. Diario de Pernambuco nº 64, 22/03/1842

• Editorial interpretativo - necessita apresentar uma interpretação; 
requer que o jornalista seja justo; não exige conclusão e permite 
que o leitor tire suas conclusões.

Ex.  O Liberal Pernambucano nº 2, 09/09/1852

• Editorial polêmico - busca convencer o leitor sobre o ponto de 
vista proposto por meio de argumentos a favor ou contra um fato 
ou uma situação.

Ex. O Argos Pernambucano nº 16, 06/03/1851

• Editorial exortativo - denominado editorial de luta, apresenta 
ataques a determinadas situações e exige condutas específicas e 
espera a reação do público.

Ex. Diario de Pernambuco nº 1, 02/01/1838

• Editorial de campanha - também conhecido como editorial de 
ação, denuncia as políticas locais corruptas que necessitem de 
correção.

Ex. Diario de Pernambuco nº 48, 02/03/1838

• Editorial persuasivo - convence sutilmente com o uso de 
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argumentos, posto que não pedem nem exortam.
Ex. Diario de Pernambuco nº 3, 04/01/1839 

• Editorial de interesse humano - informa e diverte ao mesmo 
tempo; não se escreve com o propósito de convencer, mas 
de entreter. Distingue-se dos demais por ser mais pessoal que 
institucional.

Ex. Diario de Pernambuco nº 230, 15/10/1845 

Acrescentamos a essa classificação o editorial de apresentação, também 
conhecido como prospecto e introdução, cuja finalidade é fazer a abertura 
dos primeiros números dos jornais, apresentando a proposta editorial. De 
fundo, não podemos perder de vista que o intuito é o convencimento do 
leitor acerca da aceitação do novo periódico que se apresenta. O retorno dos 
jornais que saíam de linha também era marcado pelo editorial de relançamento, 
como ocorreu com o Correio do Povo em 1986 no Rio Grande do Sul. Essa 
finalidade dos editoriais não consta da lista de González Reyna (1991), 
mas é uma variante do editorial bastante recorrente, o que atesta que a 
classificação não está encerrada. 

 Nos exemplos mencionados, percebemos propósitos comunicativos 
variados, mas recorrentes: convencer, denunciar, interpretar e comentar. 
No percurso do editorial, observamos que os dois primeiros foram a 
tendência seguida nas primeiras versões editorialísticas e os dois últimos 
marcam a tendência dos editoriais atuais. Nesse núcleo de variações, o que 
podemos destacar como traços recorrentes e facilitadores da identificação 
do editorial são: o ponto de vista discursivo da instituição; o teor opinativo; 
o envolvimento de recursos argumentativos para interferir na e formar a 
opinião pública; o status de gênero jornalístico nobre em relação aos demais 
gêneros do suporte. 

O cânon do editorial jornalístico é o de opinião. Nesse modelo 
prototípico, a macroestrutura apresenta a seguinte organização retórica 
(SOUSA, 2004, p. 68):
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Unidade retórica 1 – Contextualização do tema 
Subunidade 1.1 – Apresentando uma informação introdutória  e/ou
Subunidade 1.2 – Estabelecendo uma informação
     (e)

Unidade retórica 2 – argumentação sobre a tese
Subunidade 2.1 – Argumentando convergentemente                 e/ou
Subunidade 2.2 – Argumentando divergentemente
     (e/ou)

Unidade retórica 3 – Indicação da posição do jornal

Essa forma canônica de organização retórica foi a que predominou 
e se mantém nos editoriais atuais, considerando evidentemente a margem 
de variação dos dias de hoje. Com essa forma de organização retórica 
encontramos, em sincronias passadas, o editorial publicado no Diario de 
Pernambuco nº 29, de 06/02/1829, que expressa a opinião do jornal, é 
composto de um único parágrafo e não tem título. O editorial do jornal 
O Paiz  nº 2, de 04/02/1856, intitulado Os partidos políticos, contém ao todo 
quatorze parágrafos desenvolvidos com uma riqueza descritiva e informativa 
que chega a turvar a identificação da opinião do jornal e segue também essa 
organização retórica. O editorial do Diario de Pernambuco nº 8, de 16/01/1967, 
apresenta uma adaptação do modelo de organização retórica, antecipa a 
tomada de posição do jornal, que é esclarecida e reforçada no decorrer da 
composição textual. Cada exemplar desses corresponde a uma variante de 
editorial, dentro do recorte temporal de meio século. Só nesses exemplos já 
constamos a variação dos editoriais no que diz respeito a: diversidade nas 
formas de abertura e de fechamento do texto, ausência de título, número 
irregular de parágrafos e inversão das unidades retóricas.

Além desses casos, há outras formas de subverter o cânon do editorial. 
A prática de publicação de partes de um editorial em diferentes números 
do jornal é uma delas. Nesse caso, eram utilizadas marcas de sequenciação 
em cada texto, como as informações entre parênteses: (Continuando o nº 
anterior) e (Continuar-se-há). Essa ocorrência, na perspectiva sincrônica, 
configura-se como uma variante dos editoriais dentro da sua classe de texto, 
no que diz respeito à forma, à organização retórica e à relação do gênero 
com o suporte. Numa perspectiva diacrônica, essa ocorrência configura-
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se como um traço de mudança bastante significativo na prática social de 
escrita e de leitura no percurso histórico dos editoriais.          

Outra ocorrência de variação do editorial ocorre por meio da 
intergenericidade. De acordo com Marcuschi (2008), “é comum burlarmos 
o cânon de um gênero fazendo uma mescla de forma e de funções”. Nesse 
caso um gênero pode assumir a forma de outro para atingir o propósito 
da comunicação. Os textos “são formados com recursos da dissolução do 
cânone: variações, montagens de texto, transgressões e misturas textuais e 
estilísticas” (FIX, 2006, p 264). No caso do jornal O Carapuceiro, cujo único 
redator era o Padre Lopes Gama, o propósito era a crítica à sociedade e 
a defesa da moral e dos bons costumes, utilizando, para isso, a sátira, a 
provocação e a transgressão. O exemplo seguinte mostra um editorial que 
assumiu a forma de poema, porém não perdeu a sua função comunicativa 
crítico-opinativa: 

Exemplo 1: Visitas de Senhoras. || As visitas das senhoras| (init.) muito, 
que aproveitar: | Quem traçalas ao vivo| E ver, se as posso pintar. || 
Logo que chega a visita, | Corre-se ao topo da escada, | E des d’a porta 
da rua| Principia matinada. || Alguma das senhoritas| Tira o xale a seus 
Agrados, | Depois do que há chorrilho| De beijocas, e obraçados. || (...) 
Acadeirão-se as meninas| Em torno da visitante, | E começa desde logo| 
Huma conversa incessante. || (...) Ahí se senta, e baralha. | Qual o valete 
com sotas, | Vai-se vasando em finezas, | Em tudo mais mette as botas. || 
Faz dos dedos brando pente, | Com qu’alisa a cabecinha, | Afim que se não 
apague| Da liberdade a estradinha. || (...) Talvez faltem circunstancias, |  
Outras serão mal descritas; | Mas eis pouco mais, ou menos| A mór parte 
das visitas. (O Carapuceiro, 1838 – nº 39). 

Os exemplos anteriores evidenciam que, do ponto de vista da forma e 
da macroestrutura, há um modelo canônico, recorrente, mas, em paralelo a 
ele, há inúmeras possibilidades de variação do editorial nesse aspecto. Desse 
modo, a identificação do gênero não pode se guiar exclusivamente pela 
organização formal e pela organização retórica, é preciso adicionar outros 
traços identitários do editorial, como os que mencionamos anteriormente 
no ponto de vista funcional.
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O fato de falar em nome do jornal é uma das características principais 
do editorial. Esse é um dos traços de identificação que fazem com os 
editoriais sejam reconhecidos independentemente de uma denominação 
única estabelecida; é também um traço distintivo dos editoriais com relação 
às notícias e aos demais gêneros do jornal. No entanto, na media em que 
os gêneros vão adquirindo autonomia, a tendência é a definição do rótulo. 
Segundo Koch  (1997, p.60), “temos, então, de um lado, uma tendência 
de manter constantes as denominações para as tradições discursivas e, do 
outro, uma mistura de elementos constantes e variáveis na realidade das 
tradições discursivas (sob o aspecto diacrônico, mas também sob o aspecto 
sincrônico).”. No caso do editorial, temos mostrado até aqui a mistura de 
elementos variáveis em sua composição, os exemplos seguintes evidenciam 
alguns casos de variáveis na denominação desse gênero:

 
As denominações no espaço variacional do século XIX:

- Artigo de fundo – designação correspondente a editorial, essência 
opinativa; autoria do proprietário do jornal; suporte é o jornal.

- Carta do redator – essência opinativa; autoria do redator do jornal; 
suporte é o jornal.

- Artigo editorial – artigo de opinião sob a responsabilidade do 
periódico; suporte jornal. Com a queda do primeiro termo, o 
segundo foi substantivado e passou a ser usado com predominância 
para designar o texto.

- Introdução; Prospecto; Artigo de apresentação; Editorial de 
apresentação; editorial – (latim edere = dar à luz) indicam o início 
de circulação de um periódico; misto de crítica, tomada de posição 
e exposição de propósitos. 

- Artigo comunicado – designação correspondente a editorial, 
essência opinativa; suporte é o jornal. 

As denominações no espaço variacional do século XX:

- Carta do editor – teor de merchandising; autoria do editor da revista; 
suporte é revista.
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- Carta do redator – da essência opinativa passou a texto de 
apresentação dos conteúdos e propósitos de um jornal ou de uma 
revista, utilizado para introduzir o periódico no mercado. A revista 
é o suporte predominante atualmente, sob a autoria do diretor de 
redação.  

- Editorial jornalístico – designação correspondente a editorial, 
essência opinativa; autoria do editor chefe do jornal; suporte é o 
jornal.

- Editorial de apresentação – continuidade da tradição do século 
XIX de apresentar o início de circulação do jornal. No século XX 
ocorre em diversos suportes, inclusive em catálogos telefônicos. 

- Editorial de relançamento - continuidade da tradição dos editoriais 
de apresentação, divulgando para o leitor o retorno dos jornais que 
saíam de linha (ex. Correio do Povo em 1986).

Observamos nesses exemplos que alguns rótulos correspondem a 
textos com funções

semelhantes e outros com funções mais específicas em diferentes 
suportes. Pela via da nomeação desse gênero, percebemos que o editorial 
apresenta uma matriz que se ramifica em diferentes rótulos e com 
algumas funções específicas dentro de um mesmo agrupamento. Todas 
essas denominações fazem parte da árvore genealógica do editorial, mas 
algumas dão sinais nítidos de desmembramento do cânon do editorial. 
Percebemos também que algumas denominações ficaram no passado e 
outras permanecem. Além de diferentes tradições designadas por um 
mesmo rótulo textual, há, em outros casos, mais de um rótulo para uma 
mesma tradição como revelam os exemplos apresentados anteriormente. 

A identificação do editorial em sincronias passadas não é fácil, e o 
pesquisar que parte para a coleta, além de se deparar com a diversidade 
da forma, da organização retórica, do rótulo, da função comunicativa, 
depara-se também com um gênero que não tem uma localização definida 
nas páginas dos jornais oitocentistas. Considerando essa etapa da pesquisa, 
que requer do pesquisador o estabelecimento de alguns critérios e traços 
característicos das variantes do gênero para nortear a sua busca, esboçamos, 
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com base nos critérios sugeridos por Marcuschi (1997) e Jucker (2000) para 
a identificação dos gêneros, um quadro para contribuir com a identificação 
dos editoriais1: 

Quadro 2: Traços característicos das variantes do gênero editorial
Variante do
Editorial     na 
segunda metade do 
séc. XIX

Características da variante

Nº da variante – 1856 
PE – 

Gênero: (Especificar o gênero em questão)  - editorial. 

Classificação: (Identificar a prática jornalística do editorial, relacionando 
a dimensão social e a dimensão linguística) – editorial exortativo.

Local e data de publicação: (Apresentar o local e a data de publicação) 
– Recife (PE), 04/02/1856.

Objetivo do texto: (Identificar o objetivo do texto) – justificar o 
afastamento do jornal dos embates políticos que envolviam os partidos 
e os periódicos.

- Tipo(s) de texto: (Especificar o(s) tipo(s) textual(is) utilizado(s) na 
composição do editorial) – descritivo, informativo e argumentativo. 

Suporte: (Completar com o suporte no qual o gênero é veiculado) - 
jornal O Paiz nº 2.

Ponto de vista discursivo: (a quem atribuir as palavras do texto) – 
ponto de vista discursivo assumido pelo jornal.

Produtor do texto e seu papel social: (Identificar o produtor do texto 
e o papel social que ele exerce) – redator do jornal.

Título: (Preencher com os termos ausente ou presente. Se presente, 
incluir o título) – Título presente “Os partidos políticos”. 

Organização retórica: (Apresentar a organização retórica do texto) 
– Texto contém quatorze parágrafo e está organizado com a unidade 
retórica 1 – contextualização do tema – contendo as subunidades 1.1 e 
1.2; com a unidade retórica 2 – argumentação sobre a tese – contento 
a subunidade 2.1; e com a unidade retórica 3 – indicação da posição do 
jornal. O texto segue a organização canônica dos editoriais. 

1 O quadro para a identificação dos editoriais é uma adaptação do quadro proposto pela professora 
Alessandra Castilho (UFRN) para a identificação das notícias.
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- microestrutura: (Explicitar o tipo de linguagem e as formas linguísticas 
utilizadas) - Predomina a subordinação, com muitos e longos períodos; 
uso predominante de adjetivos, marcando o tom inflamado do discurso; 
sujeito marcado pela primeira pessoa do plural, evidenciando o ponto de 
vista discursivo; linguagem composta de detalhes, figuras de linguagem e 
poeticidade próprios da tendência literário-independente.    

- denominações (rotulações - designações) da variante: editorial/carta do 
redator/carta do editor.

- características adicionais: (Acrescentar características complementares)

A partir dos critérios abordados neste tópico, foi possível montar 
um quadro, suscetível a reformulações e contribuições, que pode auxiliar 
na identificação dos editoriais e das variações, das mudanças e das 
permanências no seu percurso histórico.  No quadro, procuramos elencar 
os critérios e acrescentar uma breve orientação sobre o preenchimento de 
cada um (informação em parênteses). A título de exemplo, completamos o 
quadro com a análise feita no editorial do jornal O Paiz nº 2, de 04/02/1856, 
intitulado Os partidos políticos. Esperamos que essa sugestão possa contribuir 
de alguma forma com os estudos históricos da língua e dos textos. Ela 
fica disponível para as reformulações, os acréscimos e as sugestões dos 
membros do nosso grupo de trabalho e dos demais leitores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho encontra-se entre muitas outras reflexões referentes 
à movência da língua e dos textos e partiu de questões que certamente 
emergem quando lidamos com corpora diacrônicos: como identificar os 
textos de sincronias passadas nos arquivos, nos suportes jornalísticos etc? 
Como identificar as variantes desses textos? Partindo dessas e de outras 
questões, objetivamos, com base nos traços externos do gênero; nos traços 
sociais; nos traços linguísticos; e na macroestrutura (JUCKER, 2000), 
identificar algumas variantes do editorial, suas múltiplas denominações e 
propor uma matriz para a identificação das variantes desse gênero. 

Há muitos fatores que ilustram a dinâmica de variações, mudanças e 
permanências que configuram a historicidade da língua e dos textos, mas no 
processo investigativo é preciso ter clareza do ponto de vista metodológico 
adotado para a apreensão dessa dinâmica, uma vez que dispomos das 
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perspectivas sincrônicas e diacrônicas e podemos analisar línguas e culturas 
individualmente ou partirmos para análises comparativas de línguas e 
culturas diferentes. Em uma perspectiva ou em outra, é fundamental o fato 
de que o reconhecimento de um gênero é condicionado por outro e está 
vinculado à realidade sócio-histórica.

A abordagem das variantes do editorial concentrou-se nos traços 
funcionais, na forma/macroestrutura e na denominação. Esses fatores 
analisados revelaram que a identidade histórica dos gêneros evidencia um 
conjunto de variantes com mais ou menos proximidade da prototipicalidade 
(KOCH, 1997). Dentre os fatores de variação dos editoriais estão: a 
diversidade nas formas de abertura e de fechamento do texto, a ausência de 
título, o número irregular de parágrafos e a inversão das unidades retóricas. 
Essas ocorrências atestam que a identificação do gênero não pode se guiar 
exclusivamente pela organização formal e pela organização retórica, é preciso 
adicionar outros traços identitários do editorial que facilitem a identificação 
do gênero, a exemplo: do ponto de vista discursivo da instituição; do teor 
opinativo; do envolvimento de recursos argumentativos para interferir na e 
formar a opinião pública; do status de gênero jornalístico nobre em relação 
aos demais gêneros do suporte. O fato de falar em nome do jornal é uma das 
características principais do editorial. Esse é um dos traços de identificação 
que fazem com que os editoriais sejam reconhecidos independentemente de 
uma denominação única estabelecida. Foi considerando todos esses fatores 
que esboçamos um quadro simples para a identificação dos editoriais. 

Neste artigo o estudo concentrou-se em editoriais pernambucanos, 
mas terá continuidade, posteriormente, em parceria com a professora 
Áurea Zavam (UFC), com a inclusão de editoriais do Ceará, da Bahia e 
do Rio de Janeiro, disponíveis no banco de dados do PHPB. Esperamos 
que as reflexões aqui presentes possam contribuir com as pesquisas sócio-
históricas em andamento e suscitar outras ideias e questões. 
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RESUMO

Diversos estudos que focalizam o gênero do discurso sob a perspectiva 
bakhtiniana têm se desenvolvido no campo da Linguística Aplicada (LA) 
no Brasil (BRAIT, 2010; RODRIGUES, 2001; ROJO, 2005). Esse estudo 
procura apresentar uma análise da construção linguística (dimensão verbal) 
do gênero anúncio publicitário impresso, sob a orientação metodológica dos 
estudos bakhtinianos e o Círculo (BAKHTIN, 1995; 2010), além de autores 
da esfera publicitária (SAMPAIO, 2003; MARTINS, 2010). Para tanto, foram 
analisados 73 (setenta e três) exemplares do gênero retirados de quatro (4) 
revistas direcionadas ao público masculino e de circulação nacional. Seguimos 
a revisão de estudos prévios na área de análise de gêneros da mídia impressa 
(RODRIGUES, 2001; ROHLING DA SILVA, 2009), além das postulações 
bakhtinianas sobre o método sociológico de análise da língua. Os resultados 
apontam para algumas regularidades enunciativo-discursivas do horizonte 
temático na materialidade do gênero anúncio publicitário impresso. 
Entendemos que o presente estudo é relevante, à medida que contribui para 
o advento de pesquisas cujo foco seja a análise de gêneros do discurso na LA, 
notadamente, no que concerne àqueles que circulam na esfera publicitária.
Palavras-Chave: Gênero do discurso. Anúncio publicitário. Dimensão Verbal. 
Relações Dialógicas.
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ABSTRACT

Several studies focusing on the genre of  discourse from Bakhtin’s perspective 
have been developed in the field of  Applied Linguistics (AL) in Brazil (BRAIT, 
2010; RODRIGUES, 2001; ROJO, 2005).  This study aims to present an analysis 
of  the linguistic construction (verbal dimension) of  printed advertising 
genre, under the guidance from  Bakhtinian methodological studies and Circle 
(BAKHTIN, 1995; 2010), in addition to authors of  the advertising sphere 
(SAMPAIO, 2003; MARTINS, 2010). For that purpose, 73 (seventy-three) 
copy editions of  genre taken from four (4) magazines aimed at male public and 
national circulation were analyzed. We have continued the review of  previous 
studies in the Field of  genre analysis of  printed media (RODRIGUES, 2001; 
ROHLING DA SILVA, 2009), as well as Bakhtinian thoughts on sociological 
method of  language analysis. Results have pointed out to some enunciative-
discursive regularities of  thematic horizon in the materiality of  printed 
advertising genre. We have believed this study is important, as it has contributed 
to the advent of  research that focuses on the analysis of  genres of  discourse 
in AL, most notably with regard to those circulating in the advertising sphere.
Keywords: Genre of  Discourse. Advertisement. Verbal Dimension. Dialogical 
relationships.

INTRODUÇÃO

A propaganda e o anúncio publicitário são gêneros da esfera da 
publicidade e como os gêneros estão intimamente ligados às esferas sócio-
comunicativas, eles se constituem como dispositivos para a construção 
e para a interpretação dos discursos de suas esferas. Assim, os anúncios 
publicitários e propagandas impressos como gêneros veiculados em 
revistas direcionadas ao público masculino têm uma orientação valorativa 
de construir sentidos de credibilidade à mercadoria, divulgando um 
produto ou serviço com o intuito de informar e de despertar o interesse 
de compra/uso nos consumidores. São formas de enunciados concretos, 
aqui entendidos na perspectiva bakhtiniana, que se desenvolvem à luz de 
diversos valores sociais e histórico-culturais definidos, que acabam, por 
assim dizer, disseminando informações, raciocínios e pensamentos que 
permitem ao consumidor a manutenção da informação dos mais variados 
produtos e serviços, o aumento dos negócios, no sistema capitalista, “a 
manipulação planejada da comunicação visando, pela persuasão, promover 
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comportamentos em benefícios do anunciante que a utiliza” (SAMPAIO, 
2003, p. 26).

Assim, partindo dessas ideias iniciais, neste artigo, objetivamos 
apresentar uma breve análise da dimensão verbal do gênero anúncio publicitário 
impresso direcionado ao público masculino sob a ordem metodológica dos 
estudos de Bakhtin e o Círculo. Fizemos, portanto, um recorte objetivando 
apresentar uma discussão da dimensão verbal, especialmente, no que diz 
respeito às regularidades verbo-textuais do gênero anúncio publicitário. 

 Este artigo assim está organizado: a seção de introdução, na qual 
apresentamos uma breve contextualização da pesquisa; a primeira seção, 
na qual apresentamos uma breve explicação sobre os termos propaganda 
e publicidade; a segunda seção na qual expomos o referencial teórico com 
reflexões sobre o estudo do enunciado e do gênero do discurso, voltados 
para uma concepção dialógica da linguagem (BAKHTIN, 1999; 2000; 
2010); a terceira seção na qual abordamos o método sociológico de análise 
da língua utilizado no artigo e a contextualização dos anúncios publicitários 
das revistas; a quarta seção na qual relatamos a análise da dimensão verbal 
do gênero anúncio publicitário e a seção de conclusão direcionada, por sua vez, 
às considerações finais.

1.  Propaganda ou anúncio publicitário: uma breve explicação3

Uma grande e, por que não dizer, complexa discussão gira em torno 
dos termos “propaganda” e “publicidade”, segundos alguns autores, como 
Monteiro (2010)4, o conflito entre os termos surgiu quando as primeiras 
traduções foram feitas para a língua portuguesa referentes a assuntos 

3 Conforme Sampaio (2003), três conceitos fundem-se em português nos termos “propaganda” e 
“publicidade”, assim, sabemos da problemática que envolve os termos, no entanto, optamos, no 
transcorrer deste artigo, nos valer do termo “anúncio publicitário” ou “publicidade”. Para alguns 
autores, o termo “propaganda” relaciona-se à divulgação, com função de utilidade pública, de 
caráter político, ideológico ou religioso, disseminando ideias dessa natureza; e “publicidade, apesar 
de sua estreita relação com “propaganda”, é vista como a manipulação planejada da comunicação 
visando informar e promover interesse de compra/uso de produtos/serviços. 

4 Conforme artigo escrito por Dennys Monteiro, no site: http://www.rg9.org/index.php, sáb, 30 
de Janeiro de 2010, 23h39min, visualizado em 09 de agosto de 2010.
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relacionados à publicidade. A expressão advertising, sugerida pelas traduções, 
foi entendida como o conceito de “propaganda”, quando, na realidade, o 
caráter original da “propaganda” é de cunho ideológico e com o objetivo de 
divulgar ideias de posição política, cívica ou religiosa. A publicidade teria, 
também, um caráter de divulgação, mas com fins comerciais, divulgando e 
promovendo o consumo de bens e de serviços. Dessa forma, o discurso 
publicitário, ou seja, o “anúncio publicitário”, termo usado neste artigo, 
tem uma orientação valorativa de conferir sentidos de confiabilidade ao 
produto, deixando o consumidor, quase sempre, persuadido de que está 
levando algo capaz de atingir o seu objetivo, fundamentalmente, essencial e 
indispensável a sua vida.

 Apesar de o estudo da esfera publicitária e dos seus gêneros ser 
recente, século XX, aproximadamente, a origem deles se dá em tempos 
remotos. Na Roma antiga, segundo relatos, a propaganda tinha bastante 
influência na vida do império, conforme Sampaio (2003, p. 22)

As paredes das casas que ficavam de frente para as ruas 
de maior movimento nas cidades, eram disputadíssimas. 
Alguma coisa como o intervalo comercial dos programas de 
maior audiência da televisão, hoje em dia. Ou as páginas de 
uma grande revista.

Contudo, é na igreja católica que temos o marco, diríamos assim, 
do termo “propaganda”. Esse foi difundido e usado, pela primeira vez, 
a partir do Congregatio Propaganda Fide ou Congregação para a Propagação 
da Fé, também denominada por outros autores como Sacra Congregatio 
Christiano Nomini Propaganda ou Sagrada Congregação Católica Romana 
para a Propagação da Fé, criada pelo papa Gregório XV5.

 O objetivo do Vaticano era a criação de um organismo que 
propagasse a fé católica, daí a origem do termo, sendo utilizado como 

5  Há polêmicas em torno do criador do termo e do ano específico, se realmente foi o papa Gregório 
XV, conforme consta nesse artigo: informação encontrada no site: http://wxx.com.br/artigos/a-
historia-da-propaganda; ou segundo Martins (2010), teria sido o papa Clemente ou o papa Urbano 
VII, e o ano da criação 1622. Não entraremos no conflito estabelecido pelos autores.
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meio de conversão dos pagãos, assim, as ideias e os ideais da igreja 
seriam propagados, legitimados e sustentados pelas propagandas. Elas se 
apresentavam construídas por diversas estratégias, muito mais elaboradas 
atualmente, mas que significavam e legitimavam os pensamentos católicos.

A partir da origem do termo “propaganda” fica claro como e para 
que ela foi criada. Esse conjunto de técnicas e procedimentos criados pelo 
Vaticano teve como função primeira a venda de um produto: “no caso 
católico, a salvação da alma” (MARTINS, 2010, p. 6). Com o progresso da 
sociedade, outras instâncias sociais passam a utilizar o termo e propagar 
também suas ideias, seus preceitos, suas ideologias, sejam elas advindas 
de organizações não católicas, de classes mercantis ou dos mais diferentes 
setores sociais.

O termo também ganha, segundo pesquisadores, um novo 
rumo quando Joseph Goebbels, ministro das comunicações do 3º 
Reich e responsável pelo sucesso temporário de Adolf  Hitler, pensa no 
desenvolvimento de técnicas e estratégias de persuasão, estudando o 
comportamento humano alemão da época, para incutir a ideia de uma 
raça pura  na sociedade alemã. Os recursos propagandísticos foram de 
toda ordem: artísticos, linguísticos, cênicos, com o objetivo de modificar 
comportamentos, de consolidar e de fortificar uma imagem, conceitos e 
reputação de Hitler, para fins, infelizmente, nada éticos, como a humanidade 
comprovou. Na verdade, a propaganda intentou e conseguiu fazer com 
que Hitler passasse de uma figura normal, comum, para uma posição viva, 
marcante, presente no imaginário coletivo de um grupo, de uma raça, de 
um povo.

Como esclarecemos em nota de rodapé, nesse artigo, o termo usado 
por nós anúncio publicitário se fundamenta na constante problemática que 
se verifica na utilização de “propaganda” e de “anúncio publicitário”. 
Optamos, assim, pela segunda nomeação por considerarmos que esta vem 
com um diferencial, ou seja, com a perspectiva de ter sido confundida com 
a primeira em decorrência de uma má tradução dos primeiros textos que 
tratavam da área publicística e que foram traduzidos para o português.

Vejamos o que nos diz Sampaio (2003) acerca das definições de termos 
da língua inglesa que esclarece o termo propaganda em suas mais diferentes 
feições e fundamenta a escolha do autor pelo termo ‘propaganda’:



350
Revista do Gelne

• Advertising: Anúncio comercial, propaganda que visa divulgar e 
promover o consumo de bens (mercadorias e serviços); assim 
como a propaganda dita de utilidade pública, que objetiva 
promover comportamentos e ações comunitariamente úteis (não 
sujar a s ruas, respeitar as leis de trânsito, doar dinheiro ou objetos 
para obras de caridade, não tomas drogas, etc.).

• Publicity: Informação disseminada editorialmente (através de 
jornais, revista, rádio, TV, cinema ou outro meio de comunicação 
público) com o objetivo de divulgar informações sobre pessoas, 
empresas, produtos, entidades, ideias, eventos etc., sem que 
para isso o anunciante pague pelo espaço ou tempo utilizado na 
divulgação da informação.

• Propaganda: Propaganda de caráter político, religioso ou ideológico, 
que tem como objetivo disseminar ideias dessa natureza. 
(SAMPAIO, 2003, p. 27)

 Muito embora, a tradução permita entender o termo propaganda 
de forma abrangente, tomando ‘anúncio’ e ‘propaganda’ em sua utilização 
indistinta, e mesmo entendendo que, em decorrência das traduções, o 
gênero propaganda foi fragmentado em tipos, como propaganda comercial, 
política, de utilidade pública, etc., especialmente, no Brasil, pois em outros 
países o termo é visto, sobretudo, em seu caráter ideológico, político e 
religioso. Assim, achamos pertinente considerar que o gênero discursivo 
anúncio publicitário se justifica historicamente e nos permite analisar, por tudo 
que foi acima referenciado, os enunciados verbais e verbos-visuais tratados 
nesse trabalho. Segundo Monteiro (2010), o Brasil é um dos poucos países 
que confundem os termos, ele observa que 

[...] as definições, de “Kotler” e outros renomados autores 
internacionais para advertising, sendo traduzidas como a 
definição dos mesmos para o termo propaganda. Depois 
para explicar o termo publicidade confundem as definições 
de publicidade com os esforços de relações públicas em 
gerar mídia espontânea. [...]. (MONTEIRO, 2010)
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Portanto, a utilização de ‘publicidade’ por alguns autores pesquisados 
em livros que tratam de propaganda e de seu campo de atuação são por 
nós compreendidos como remetendo, quase sempre, aos ‘anúncios 
publicitários’. Esses autores dividem basicamente o campo da propaganda 
em dois pilares: no primeiro, o campo da propaganda institucional, que 
tem sua origem na Roma antiga; no segundo, a propaganda com objetivos 
promocionais, cuja função primeira é a venda de produtos ou serviços, para 
nós, denominada de anúncio publicitário.

 O gênero anúncio publicitário funciona como componente fundamental 
no processo econômico, na divulgação de uma marca, na promoção, na 
criação do mercado para marca, na expansão do mercado, na correção 
do mercado, na educação do mercado, na consolidação de mercado e na 
manutenção deste:  essas “tarefas” são da esfera dos anúncios publicitários ou 
propagandas promocionais, como denominam alguns autores. Os anúncios 
são considerados como peças de comunicação gráfica veiculada na mídia: 
jornais, revistas etc., sendo abordado, portanto, como sinônimo de qualquer 
peça de comunicação da propaganda.

 Debates à parte, esclarecemos a nossa escolha pelo gênero anúncio 
publicitário e trataremos, na segunda seção, do referencial teórico com 
reflexões sobre o estudo do enunciado e do gênero do discurso voltados 
para uma concepção dialógica da linguagem. 

2. Referencial Teórico

À luz da concepção de gêneros do discurso de Mikhail Bakhtin 
e o Círculo (BAKHTIN, 1999; 2010), acrescida das contribuições de 
estudiosos em Linguística, Linguística Aplicada e Análise Dialógica do 
Discurso (BONINI, 2005; BRAIT, 2010; RODRIGUES, 2001; ROJO, 
2005; SIGNORINI, 2006), examinamos, no presente artigo, enunciados 
da mídia (impressa) brasileira, aqui denominados como anúncio publicitário 
direcionado ao público masculino, procurando enfocá-lo do ponto de vista 
da compreensão de algumas regularidades semânticos-objetais engendradas 
no funcionamento desse gênero.

Tomamos para fins de análise, anúncios publicitários veiculados nas 
revistas masculinas Playboy, Men’sHealth, Placar e GQ, os quais constituem 
um corpus significativo para desenvolver uma pesquisa em Análise Dialógica 
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do Discurso, haja vista  que os discursos desses anúncios refletem processos 
sócio historicamente situados e nos permitem analisar as relações dialógicas 
e os processos ideológicos e valorativos imbricados nesse gênero discursivo. 

Adotamos a perspectiva de Brait (2010), que vislumbrou, a partir da 
teoria bakhtiniana e do Círculo, o nascimento de uma análise/teoria dialógica 
do discurso que tem como um dos pontos constitutivos dessa hipótese 
ou tese, como ela mesma apresenta (BRAIT, 2010), a não existência de 
categorias a priori, ou seja, não há categorias aplicáveis de forma mecânica a 
textos e discursos com o objetivo da compreensão das formas de produção 
de sentido numa dada prática discursiva, mas podemos “chegar a uma 
categoria, a um conceito, a uma noção, a partir da análise de um corpus 
discursivo, dos sujeitos e das relações que ele instaura” (BRAIT, 2010, p. 
24).

Com esse pensamento, a autora vê na Análise Dialógica do Discurso 
esse propósito de “[...] esmiuçar campos semânticos, descrever e analisar 
micro e macro organizações sintáticas, reconhecer, recuperar e interpretar 
marcas e articulações enunciativas que caracterizam o(s) discurso(s) e 
indicam sua heterogeneidade constitutiva [...]” (BRAIT, 2010, p. 13-14), 
mostrando-o como um campo profícuo de pesquisas.

Para Bakthin (2010, p. 261), todos os campos da atividade humana 
estão ligados ao uso da linguagem em suas variadas manifestações. Quando 
o falante utiliza a língua numa determinada “esfera da atividade humana”, 
ele o faz sob a forma de “enunciados (orais e escritos) concretos e únicos” 
que passam a refletir as situações específicas e as intenções de cada uma 
delas. O enunciado é considerado, nessa perspectiva, como unidade real da 
comunicação discursiva, pois reflete as condições específicas de cada campo 
por meio do seu conteúdo (temático), do estilo da linguagem (seleção dos 
recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua) e por sua construção 
composicional. O que constitui a linguagem, portanto, é o fenômeno social 
da interação verbal, que se realiza por meio de enunciados.

Esses enunciados possuem características estruturais comuns e limites 
precisos, decorrentes das diferentes esferas sociais de atividade humana, 
que se constituem como campos de legitimação, de regularização e de 
significação das interações sociais que se tipificam, originando os gêneros 
do discurso. Assim, cada campo de utilização da língua está relacionado 
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com o uso da linguagem, elaborando seus tipos relativamente estáveis de 
enunciados, denominados gêneros do discurso.

Conforme Bakhtin (2010), os limites de cada enunciado são definidos 
pela (1) alternância dos sujeitos do discurso; (2) conclusibilidade do enunciado e (3) 
expressividade. A alternância é de natureza distinta e pode assumir formas 
variadas, criando limites precisos do enunciado nos diversos campos 
da atividade humana e da vida, dependendo das variadas situações de 
comunicação. A conclusibilidade do enunciado é considerada como um aspecto 
interno da alternância dos sujeitos do discurso e que para se realizar 
necessita de três elementos indissoluvelmente inter-relacionados no todo 
do enunciado, conforme (BAKHTIN, 2010, p. 281): a) exauribilidade do 
objeto e do sentido; b) o projeto de discurso ou vontade de discurso do 
falante; e c) as formas típicas composicionais e de gênero do acabamento. A 
expressividade é para Bakhtin (2003, p. 292) “a expressão de gênero da palavra 
– e a expressão de gênero da entonação – é impessoal como impessoais são 
os próprios gêneros do discurso”.

Para o teórico, o gênero do discurso é uma forma relativamente 
estável e normativa do enunciado e para a sua constituição, Bakhtin (2010) 
definiu três elementos importantes, a saber: o conteúdo temático, o estilo e 
a construção composicional.

Levando em conta que as atividades humanas são infindas e 
abundantes, os gêneros do discurso passam a ter um caráter também 
infinito em decorrência dessas atividades multiformes do ser e em cada 
campo dessas atividades o gênero tende a crescer, modificar-se e se tornar 
complexo. Em decorrência disso, Bakhtin (2010) salienta a importância da 
heterogeneidade dos gêneros, apontando dois tipos: os gêneros primários 
(simples) e os secundários (complexos). Daí sua preocupação quando afirma: 
“Não se deve, de modo algum, minimizar a extrema heterogeneidade dos 
gêneros discursivos e a dificuldade daí advinda de definir a natureza geral 
do enunciado” (BAKHTIN, 2010, p. 263).

Partindo dessa conjectura, ressalta-se a importância de uma análise 
da dimensão verbal do gênero anúncio publicitário, considerado como um 
gênero discursivo que circula na mídia impressa e publicitária, impregnado 
de relações dialógicas. Além disso, os enunciados presentes nos anúncios 
emanam de uma dada esfera social de atividade humana, a esfera da 
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publicidade, que se constitui como campo de legitimação, regularização e 
significação das interações sociais que se tipificam, originando esse gênero 
publicístico. Assim, finalizamos algumas observações teóricas prévias que 
amparam a pesquisa e partimos para a terceira seção que explora o método 
sociológico de análise da língua.

 
3.  A metodologia dialógica de análise da linguagem 

 A nossa investigação do gênero anúncio publicitário em revistas 
masculinas impressas da esfera da publicidade baseia-se no método 
sociológico do círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 1995; 2010) relacionando-o 
com os pressupostos da Análise Dialógica do Discurso (ADD), (Brait; 
2010; Rojo; 2005).  As considerações teórico-metodológicas de análise 
do uso da linguagem postuladas por Bakhtin (1995, p. 126-127) seguem as 
seguintes etapas: 

1. As formas da língua e os tipos de interação verbal em ligação 
com as condições concretas em que se realiza; 
2. As formas das distintas enunciações, dos atos de fala 
isolados, e, ligação estreita com a interação de que constituem 
os elementos, isto é, as categorias de atos de fala na vida e 
na criação ideológica que se presta a uma determinação pela 
interação verbal; 
3. A partir daí, exame das formas da língua na sua interpretação 
linguística habitual. 

Sendo assim, todos os resultados aqui expostos, na análise do gênero 
em questão, foram sendo estruturados a partir dessa ordem metodológica 
assumida e sem categorias pré-estabelecidas. A dimensão verbal do gênero 
foi sendo perscrutada e se constituindo com determinadas regularidades a 
partir da análise dos anúncios e desse olhar investigativo para os enunciados 
ali presentes. Partimos para o próximo ponto que apresenta os dados da 
pesquisa.
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3.1 O corpus da pesquisa

 Para fins de análise, retiramos 73 (setenta e três) exemplares 
do gênero anúncio publicitário de quatro (4) grandes revistas de circulação 
nacional com periodicidade mensal: Men’sHealth, Placar, Playboy e GQ, que 
estão dentro do universo de um mercado editorial voltado para o público 
masculino. 

A seleção das revistas foi motivada pela diversidade temática, mesmo 
tendo três, das quatro revistas, pertencentes a uma mesma editora, cada uma 
possui direcionamentos distintos e linhas editoriais diferentes. Uma segunda 
motivação pela escolha dos títulos foi a representatividade jornalística, as 
publicações são reconhecidas por fazer parte do grupo da Editora Abril, 
que publicou, segundo dados extraídos do site da editora, 54 títulos em 2010 
e é líder em 22 dos 26 segmentos em que atua. Suas publicações tiveram 
ao longo do ano uma circulação de 194,3 milhões de exemplares, em um 
universo de quase 28 milhões de leitores e 4,4 milhões de assinaturas6.  

O segundo grupo, as Edições Globo Condé Nast, surgiu em julho de 
2011 advinda da união entre a Editora Globo e a Condé Nast, de origem 
francesa, a nova empresa terá seu capital distribuído entre a Editora Globo 
(70%) e a Condé Nast (30%). 

A Editora Globo7 foi fundada há 58 anos e é uma empresa reconhecida 
como sendo um dos maiores grupos empresariais do Brasil, no âmbito da 
mídia, e tem as seguintes marcas no seu portfólio: Época e Quem Acontece 
(revistas semanais e sites), Época Negócios, Época São Paulo, Marie Claire, 

6  As informações específicas da GQ foram colhidas do site da Editora Globo Conde Nast e das revistas 
Men’sHealth, Placar e Playboy foram coletadas do site da Editora Abril e sites de pesquisa em geral, 
por ausência de trabalhos científicos na área. Essa informação encontra-se em outro artigo nosso 
já publicado, na Revista Letra Magna.

7 Em 2010, conforme site da Editora Globo, foram 14 revistas circulando com 3,3 milhões de 
exemplares por mês para 8,5 milhões de leitores. 13 web sites, com 6,6 milhões de usuários 
únicos ao mês e 100 milhões de pageviews, segundo o IBOPE. Mais de 35 eventos inspiradores 
para públicos selecionados com milhares de convidados. 15 aplicativos para iphone – Época 
Notícias, Época Negócios Notícias, Restaurantes Época São Paulo, Crescer Notícias, Crescer 
Gravidez, Quem Notícias, GQ Notícias, Casa e Jardim Notícias, Marie Claire Notícias, Vogue 
Notícias, Autoesporte Notícias, Oficina Autoesporte, Guia Autoesporte, Criativa Notícias e 
Galileu Notícias; 10 aplicativos para Android – Época Notícias, Época Negócios Notícias, Crescer 
Notícias, GQ Notícias, Casa e Jardim Notícias, Marie Claire Notícias, Vogue Notícias, Autoesporte 
Notícias, Criativa Notícias e Galileu Notícias; e 5 aplicativos para ipad das revistas – Época, Época 
Negócios, Autoesporte, Galileu e GQ.
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Criativa, Casa e Jardim, Casa e Comida, Crescer, Autoesporte, Galileu, Pequenas 
Empresas & Grandes Negócios, Globo Rural e Monet (revistas mensais e sites), 
além de revistas customizadas e a Globo Livros. A sua atual parceira, a 
Condé Nast, tem sob sua responsabilidade a publicação de 126 revistas em 
25 países, entre elas, a Vogue, Glamour, Vanity Fair e The New Yorker e como 
integra a Advance Publications, controla mais de 20 jornais diários nos Estados 
Unidos e a sexta TV a cabo do país.

  
3.1.1 Explorando as revistas 

A revista Men’sHealth é considerada a maior revista direcionada ao 
público masculino do mundo, publicada nos EUA pela Editora Rodale. 
Trata de temas relacionados ao bem estar do homem moderno, como 
saúde, fitness, nutrição, relacionamento, estilo, sexo, tecnologia e carreira. 
Tem seu surgimento datado, no Brasil, em maio de 2006, quando a Abril 
obteve os direitos de licenciamento da Men’sHealth. Na revista, temos a 
imagem estereotipada do homem saudável, seja no seu layout, nos textos 
apresentados ou nas propagandas veiculadas, sem recorrer a um discurso 
da vulgaridade, tirando a tradicional conotação ligada ao sexo em que o 
corpo feminino é coisificado. Seu público-alvo são homens heterosexuais 
A/B, a partir dos 25 anos. A revista, portanto, é uma publicação dirigida ao 
‘bem-estar’, possui endereço de correspondências, serviço de atendimento 
ao leitor por telefone, e-mail e site na Internet. 

 A segunda revista é a Playboy, foi fundada em 1953 por Hugh 
Hefner e possui edições internacionais em vários países. A revista trata de 
beleza, consumo sofisticado, gastronomia, bebida, sexo, cultura e lazer e 
se constitui em uma revista de entretenimento erótico direcionada para o 
público masculino. Segundo o site da Editora Abril, é uma revista feita para 
o homem que ‘sabe viver’. A primeira edição norte-americana teve na capa 
a atriz Marilyn Monroe, sendo levada às bancas sem número na capa da 
edição, pela incerteza de sua continuidade por parte de seu fundador. Na 
época de seu lançamento, a revista destacou-se como pioneira na exibição 
de fotografias de mulheres nuas.

Mensalmente, a revista Playboy apresenta a seus leitores uma estrela 
principal: a capa da revista, normalmente nua ou seminua, além de entrevista, 
anúncios, propagandas e reportagens sobre assuntos diversos no âmbito do 
universo masculino.
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Já a revista Placar é uma das publicações mensais mais tradicionais 
do futebol brasileiro, é lida e respeitada por profissionais e torcedores de 
todo país. A Placar trata de assuntos eminentemente esportivos. A revista 
subdivide suas reportagens, entrevistas, comentários e propagandas em 
seções bastante variadas: voz da galera, tira-teima, placar na rede, imagens, 
aquecimento, meu time dos sonhos e outras. Mensalmente, sua capa traz 
uma celebridade do esporte em evidência.

A Revista GQ, segundo dados do site da Editora Globo, é a revista 
masculina de luxo mais vendida no mundo, lançada pela Edições Globo 
Condé Nast e vendida em cerca de 18 países. A revista consta de sessões 
variadas: home, estilo, news, cultura, musa, motor, ação, sabor e blogs, tudo 
voltado para o interesse de um homem moderno e atualizado. Considerada 
um guia essencial de moda, cultura, comportamento e lifestyle para o homem 
sofisticado, a GQ Brasil faz reportagens e entrevistas fundamentais ao 
universo masculino, mulheres, cuidados, esportes, novidades em tecnologia, 
música, cinema, arte, fitness, política, gastronomia, carros e motos.

4.  Análise da dimensão verbal do gênero anúncio publicitário

Nesta seção, abordamos a análise dos dados do gênero anúncio 
publicitário em mídia impressa, analisando algumas regularidades da 
dimensão verbal. Trataremos do conteúdo semântico-objetal do gênero 
anúncio publicitário, orientando o nosso olhar para as questões relativas ao 
horizonte temático e axiológico.

É do nosso conhecimento que o encaminhamento editorial das 
revistas analisadas é distinto em relação à forma de exploração das 
temáticas enfocadas em cada uma, mesmo tendo em comum o fato 
de todos os gêneros discursivos presentes nas revistas estarem voltados 
para uma linha de interesse, em primeira ordem, do público masculino, 
assim, elas são pensadas e criadas, mas cada uma direciona seu olhar 
para um publico masculino com valores e interesses distintos, portanto, 
os gêneros discursivos que emergem do conjunto de cada revista são 
direcionados para um universo de interesses específicos, correspondentes 
à linha editorial pretendida em cada revista: lazer, moda, sexualidade, 
negócios e esporte. No tocante ao gênero anúncio publicitário, este possui 
um direcionamento temático predominante nos assuntos abordados sobre 
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veículos e moda. Os demais conteúdos semântico-objetais divergem em 
sua aparição nas diferentes revistas, mas de modo geral as revistas possuem 
um direcionamento temático predominante nos assuntos abordados sobre 
beleza, saúde, nutrição, tecnologia e lazer.

Como na esfera da publicidade, o anúncio publicitário é feito pelo 
anunciante (responsável por sua elaboração) e pelo veículo (que a transmite), 
em nosso caso, a revista impressa. Além disso, é preciso que se considere, 
também, a influência de outras entidades como: o agenciador, a agência e os 
fornecedores e produtoras especializadas. Assim,  precisamos considerar que, 
pelas especificidades de sua intenção ideológico-discursiva na comunicação, 
pela necessidade de divulgação e da promoção das empresas e das marcas, 
de forma a criar, expandir, corrigir, educar, consolidar e manter marcas, as 
revistas que assumem esse perfil masculino procuram divulgar anúncios de 
empresas já consolidadas no mercado ou daquelas que possam bancar os 
custos necessários a uma exposição de seu produto em revistas de grande 
porte e já solidificada no mercado. 

Esses são alguns dos fatores que tornam os anúncios recorrentes nas 
revistas pesquisadas. Encontramos, com frequência, temáticas semelhantes, 
inclusive, com a repetição do mesmo anúncio em revistas diferentes, 
sobretudo as temáticas de carros, bebidas e moda. Um mesmo anunciante 
faz a divulgação de seu produto em diferentes revistas com o intuito de 
atingir um grande número de consumidores.

Os anúncios “Itaipava” (Figuras 04 e 56) publicados no mesmo mês, 
em diferentes revistas, orientam-se para um mesmo objeto discursivo, o 
consumo de bebidas que está intimamente relacionado aos momentos de 
lazer dos consumidores. Também temos anúncios de uma marca de roupa 
“Dudalina” (Figuras 21 e 22) publicados no mesmo mês em diferentes 
revistas. Temos a recorrência do mesmo objeto discursivo em anúncios 
pertencentes ao mesmo grupo editorial das revistas em análises, sendo 
publicados na mesma revista ou em diferentes periódicos (Figuras 16, 25, 
29, 35, 36, 52, 57 e 58). Anúncios de carros são constantes em quase toda a 
totalidade das revistas pesquisadas, são ao todo 09 (nove) aparições em três 
das quatro revistas (Figuras 05,09, 17, 46, 60, 61, 62, 63 e 65).

O conteúdo temático do artigo se refere a um objeto discursivo 
construído para o estabelecimento da comunicação com as pessoas, 
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atendendo aos propósitos de seus usuários, com o intuito de captar a 
atenção, de persuadir seu público objetivado, em nosso caso, um consumidor 
masculino. Tudo isso de forma rápida, atraente e eficaz, daí o uso de vários 
fatores e estratégias para atrair a atenção do consumidor. Na dimensão 
verbal, citamos, nesse artigo, algumas dessas abordagens mais comuns para 
atrair a atenção do consumidor, como os fatores retóricos. 

 Conforme Sampaio (2003), referindo-se as abordagens mais 
frequentes na publicidade, existem os fatores formais e os retóricos8

As abordagens formais são aquelas relacionadas com a 
maneira das mensagens serem apresentadas e desenvolvidas; 
sendo que elas geralmente seguem formas publicitárias 
consagradas pelo uso constante por anunciantes de todas 
as áreas.

As abordagens de retórica podem ser racionais ou emocionais, 
geralmente dependendo da categoria ou objetivo da 
mensagem publicitária; da novidade e interesse intrínseco do 
que se anuncia; da empresa, produto ou serviço anunciado; 
do público ao qual a mensagem se destina; e até do veículo 
publicitário que se emprega. (SAMPAIO, 2003, p. 41)

 
Partindo da leitura das abordagens retóricas já instauradas pela 

esfera publicitária, elencamos, segundo critérios de análise enunciativo-
discursivas do gênero, algumas regularidades mais recorrentes nos anúncios 
publicitários das revistas Men’s Health, Placar e Playboy e GQ, em relação à 
dimensão verbal:

a) Situação de interação rápida na esfera social – refere-se a um 
produto que tem seus dias de existência muito efêmeros, 
estando condicionado à permanência e ao término do fato 
que o motivou. É o caso dos anúncios de celulares, perfume 
e anúncios de banco (Figura 26, 27, 45 e 53), todos são 
veiculados em momentos muito específicos do contexto social, 
seja na compra de um celular de última geração para assistir 

8 Para fins de análise, trataremos nesse artigo apenas da abordagem retórica.
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e se manter informado acerca dos jogos olímpicos; seja o dia 
do homem: 15 de julho, para compra de um lote limitado 
de um determinado perfume “Quasar” (Boticário); seja uma 
promoção rápida para os clientes do banco (Caixa Econômica). 
Esses anúncios apresentam seus enunciados verbais em torno 
de um evento particular ou moda do momento.

b) Enunciado zoomórfico ou antropomórfico – quando os 
enunciados verbais se conjugam aos enunciados visuais para 
enunciações de conceitos, ideias, pensamentos próprios de 
características zoomórficas, como quando os egípcios recorriam 
aos animais para simbolizar o caráter de suas vítimas, tais como 
os leões e as gazelas que representavam os reis e as concubinas. 
Na (Figura 5) temos o enunciado “When Power meets the 4x4” 
(“quando o poder se encontra com o 4X4”) remetendo ao 
poder expresso na imagem da onça. 

c) Enunciado com apelo da sensualidade – quando os enunciados 
objetivam o apelo da exploração da sensualidade, da volúpia e da 
sexualidade: “Mari Paraíba mostra algo que você nunca vai ver 
nas quadras” (Figura 57); “Os bumbuns mais desejados” (Figura 
58); “20% loira, 80% deusa e 100 cerveja” (Figura 04); “Prudence 
seu passaporte para o prazer” (Figura 49) e mais outras tantos 
anúncios com esse perfil (Figuras 15, 31, 32, 35, 56).

d) Enunciados de status – apresentação de celebridades, 
autoridades e personalidades famosas para apresentar uma 
imagem valorativa de bom gosto, prestígio social, poder, como 
no anúncio “Estilo algo que as pessoas reparam quando você 
tem e reparam ainda mais quando você não tem” (Figura 10) 
presente em duas revistas GQ e Playboy; anúncio da “Samsung” 
incentivando o uso do aparelho, pois ajudaria ao atleta Vanderlei 
C. de Lima (Figura 27); o anúncio da “Midway” (Figura 30) 
com um texto falando dos benefícios de um suplemento: Iso 
whey protein purê e ao término do longo enunciado a assinatura 
de Rodrigo Minotauro, celebridade conhecida no mundo 
do esporte de contato; o anúncio do desodorante “Rexona” 
(Figura 59) com o seguinte enunciado sobreposto a figura 
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do jogador brasileiro Neimar: “Eu não desisto. Rexona Men 
também não [...]”; também a imagem do jogador no anúncio 
de revistas diversas (Figura 52) e da filha do jogador da seleção 
Bebeto, a Sthefannie Oliveira (Figura 35), figuras presentes em 
mais de uma revista analisada.

e) Enunciados de estilo – representam os discursos que são próprios 
de um grupo social representativo de um estilo mais requintado, moderno, 
atualizado, com indumentárias e objetos pessoais (tecnológicos e de uso 
pessoal) mais refinados, representativos de um grupo social bastante 
seletivo em suas preferências. Entram, nesse grupo, os anúncios de relógios 
advindos de relojoarias famosas como a Vacheron Constantin (Figura 08), ou 
a Bulova (Figura 55), também os carros de marcas famosas importadas ou 
nacionais, raramente os populares são anunciados (Figuras 05, 09, 14, 17, 
46, 60, 61, 62, 64), com enunciados dessa natureza: “Viva a experiência 
DS3: DS3. Citroen.com.br”; “When Power meets the 4x4” (Mitsubishi); 
“Chevrolet CRUZE Sport6. Esportividade para quem pensa grande”; 
“Homens pensam em um esportivo 4 x 4. Mulheres pensam em um 4 x 
4 espaçoso e seguro.” No tocante aos anúncios de roupas, temos apenas a 
denominação da marca que, por ser famosa, já demonstra sua importância 
e seu valor ao leitor (Figuras 12, 13, 15, 21, 22, 24, 65, 66, 67, 68 e 69). 
Nos calçados, temos algumas apenas com a denominação da marca (Figura 
19, 20 e 39) ou com os seguintes enunciados: “Estilo algo que as pessoas 
reparam quando você tem e reparam ainda mais quando você não tem” 
(Figura 10); “Para os jogadores e campos de todos os estilos.” (Figura 41); 
“Itapuã a sandália masculina do Brasil/São modernas e descoladas. Do 

jeito que você gosta.” (Figura 70).
f) Enunciados por confrontação ou organização de ideias – nesse 

tipo temos um enunciado que, por meio de um paralelismo com 
circunstâncias ou objetos conhecidos, é capaz de esclarecer e 
de ilustrar perspectivas importantes e significativas do que está 

sendo anunciado, vejamos: ”Incrível o que a gente encontra 
até achar a onda perfeita” (Figura 61); e “Sandero Stepwai Rip 
Curl. O lado surpreendente do surf ” (Figura 64). Nos anúncios 
citados, há uma explícita comparação a um universo de prazer 
e lazer, o carro Sandero é comparado com a ‘onda perfeita’. 
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“Merlot harmoniza com aves. Marcus James harmoniza com 
você” (Figura 59); “Eu não desisto. Rexona Men também não” 
(Figura 71).

g) Enunciados didáticos – são aqueles que enumeram vantagens 
e acréscimos na qualidade de vida do consumidor por meio 
da exposição de suas características em forma de declarações, 
afirmações, argumentações e/ou enumerações de forma 
didática, vejamos nos anúncios do desodorante Rexona, do 
GPS connect 5.0, do smartphones LG Optimus e da Revista 
Placar: “Você sabia que seus pés transpiram 4X mais que suas 
axilas? Aplique Rexona Efficient após o banho nos pés e nos 
calçados para caminhar no parque, para ir ao escritório, para 
almoçar com as amigas [...]” (Figura 37); “GPS connect 5.0” 
– Muito além da navegação, um tablet de possibilidades [...] 
tela 5.0”, sistema operacional Android 4.0 com capacidade para 
conexão wi-fi e 3G, acesso a internet e redes sociais, acesso a 
milhares de aplicativos no Google Play [...]. Conheça também 
outros modelos da linha” (Figura 53); “Três opções irresistíveis 
[...] optimus 7, optimus 5, optimus 3 [...] (Figura 06); “Nesta 
vida cada um nasce com um dom. Uma missão. Um destino. 
Eu era um pedaço de couro. E da vaca de onde eu vim, havia 
outros pedaços de couro, como eu. E vejam vocês: um virou 
sapato social [...] Um virou bolsa de madame [...] (Figura 47). 

Em relação à dimensão verbal, elencamos algumas regularidades 
mais recorrentes nos anúncios publicitários das revistas Men’sHealth, Placar, 
Playboy e GQ. Os anúncios possuem um direcionamento temático, como 
já explicitado, predominantemente ligado aos interesses de um homem de 
perfil moderno, atualizado e requintado. Tal recorrência se dá até mesmo 
em revistas mais despojadas, descontraídas, que tratam de forma prática e 
objetiva dos temas para o bem-estar do homem moderno como  Men’sHealth 
e a Placar. Por esse motivo, os conteúdos são semelhantes, com a repetição 
do mesmo anúncio em diferentes revistas, caso das figuras 10, 19, 25, 26 e 
35. Os produtos e marcas apresentadas têm o seu conteúdo orientado para 
interesses masculinos, no que se refere a vestimentas, calçados, acessórios e 
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produtos dermatológicos. 
A análise da dimensão verbal do gênero anúncio publicitário revela 

um conteúdo semântico-objetal com um acabamento mais ou menos 
estável que têm como característica a sua orientação aos acontecimentos 
e aos objetos de consumo da atualidade, portanto, são de ordem sócio-
histórica. O anúncio é um dos formadores do ambiente cultural e social 
de nossa época, atua sobre os consumidores informando, argumentando 
e comparando, utilizando-se da racionalidade e da subjetividade em seus 
enunciados a depender do produto a ser comercializado. 

 Todos os produtos anunciados nas revistas são de produtos e 
serviços que estão em destaque na sociedade de consumo e que atendem 
a um grupo determinado com hábitos e comportamentos modernos. 
Cada revista está pautada de acordo com os interesses do anunciante e 
do consumidor, este último teve suas preferências investigadas, analisadas 
e pensadas pelo anunciante, pela agência, e todo o processo de definição 
de objetivos, pesquisa, planejamento, aprovação, criação, produção e 
veiculação dos anúncios tiveram como objetivo fazer o cliente consumir. 
Ao anunciante cabe a preocupação de atingir esse consumidor, chegar até 
ele, conforme Bakhtin (2010, p.302) ao falar de enunciado 

Ao construir o meu enunciado, procuro defini-lo de 
maneira ativa; por outro lado, procuro antecipá-lo, e essa 
resposta antecipada exerce, por sua vez, uma ativa influência 
sobre meu enunciado (dou respostas prontas às objeções 
que prevejo, apelo para toda sorte de subterfúgios, etc.) 
(BAKHTIN, 2010, p. 302)  

Essa é, em tese, a percepção adotada pelo anunciante que leva em 
conta o consumidor, as suas concepções e convicções, os seus preceitos 
como disse Bakhtin (2010, p. 302). Nos anúncios, os objetos discursivos 
tratados são definidos em virtude do público de cada revista, é um leitor 
familiarizado com os anúncios veiculados, os conteúdos são pensados para 
um público com determinada posição social, à de prestígio, com um poder 
considerável de compra, haja vista o que está sendo anunciado. 

Em síntese, o anúncio tem o objetivo de persuadir o leitor, por meio 
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dos mais diferentes recursos, sejam estes de ordem verbal e/ou verbo-
visual, evidenciando em uma ou outra dimensão seu caráter criativo, 
inovador, emocionante e pertinente, criando a representação de um leitor 
e possível comprador dos produtos veiculados contemporâneo, antenado 
com os últimos lançamentos do mercado, preocupado com sua imagem, 
projetando valores distintos da maior parcela da sociedade. Compradores 
não só de produtos, mas de ilusões.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentamos uma breve análise da dimensão verbal do gênero 
anúncio publicitário. Com base nas análises, podemos inferir que, nas revistas 
Men’sHealth, Placar, Playboy e GQ, as unidades temáticas mantidas nas 
propagandas e os enunciadores pressupõem um consumidor de produtos 
e serviços que estão em destaque na sociedade de consumo e que atendem 
a um grupo de sucesso, contemporâneo, exigente e de posição social 
relevante. O discurso mostrado sustenta um tom midiático de inovação, de 
requinte e de bom gosto.

Em relação aos resultados da pesquisa, aqui apresentados de forma 
sucinta, podemos verificar a regularidade nos temas, nas diferentes revistas 
e edições, corroborando o acima explicitado: produtos e marcas orientados 
para interesses masculinos, no que se refere a vestimentas, a calçados, a 
acessórios e a produtos dermatológicos; permanência de um modelo de 
homem saudável, atento ao seu corpo e que, por isso, se apresenta como 
consumidor potencial dos bons produtos divulgados que o manterão com 
todos esses predicados e qualidades, disseminando valores e ideais sugeridos 
pelos anunciantes e editores da revista. 

 Este artigo pretendeu apenas identificar algumas das regularidades 
presentes no gênero anúncio. Os resultados obtidos na análise nos 
possibilitou  a reflexão sobre o gênero anúncio publicitário direcionado ao 
público masculino. 

REFERÊNCIAS

BAKHTIN. Para uma Filosofia do Ato. Trad. Carlos Alberto Faraco e 
Valdemir Miotello. São Carlos: Pedro & João Editores, 2010. 



365
Vol.15 - Números 1/2 - 2013

______. Questões de Literatura e de Estética – Teoria do Romance. 6. 
ed. São Paulo: HUCITEC EDITORA, 2010. 

______. Problemas da Poética de Dostoiévski. Trad. Paulo Bezerra. 5. 
ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010.

______. Estética da Criação Verbal. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2010. 

______. (Voloshinov). Marxismo e Filosofia da Linguagem: Problemas 
fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. 7º ed. São 
Paulo: Hucitec, 1995.

BONINI, A. A Noção de sequencia textual e gêneros textuais: questões 
teóricas e aplicadas. In: MEURER, J. L; BONINI, A. & MOTTA-ROTH, D. 
Gêneros – Teorias, Métodos e Debates. São Paulo: Parábola, 2005. p. 208-236. 

BRAIT, Beth (org.) Bakhtin: outros conceitos chave. 1. ed., 2ª reimpressão. 
São Paulo: Contexto, 2010. 

MARTINS, Zeca. Propaganda é isso aí: um guia para novos anunciantes 
e futuros publicitários. São Paulo: Saraiva, 2010.

MONTEIRO, DENNYS. A história da Propaganda. Disponível em: 
http://www.rg9.org/index.php . Acesso em: 9 de ago. 2012. 

RODRIGUES. R. H. A Constituição e Funcionamento do Gênero 
Jornalístico Artigo: Cronotopo e Dialogismo. Tese (Doutorado em 
Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem – LAEL – PUCSP). São 
Paulo: PUCSP, 2001. 

ROJO, R. Gêneros do Discurso e Gêneros Textuais: Questões Teóricas e 
Aplicadas. IN: MEURER, J.L.; BONINI, A.; MOTTA-ROTH, D. (orgs.). 
Gêneros: teorias, métodos e debates. São Paulo: Parábola Editorial. 2005. 
p. 184-207.  

ROHLING DA SILVA, N. O Gênero entrevista pingue-pongue: 
reenunciação, enquadramento e valoração do discurso do outro. São Carlos, 
SP: Pedro e João Editores, 2009. 



366
Revista do Gelne

Revista GQ Brasil, nº 16, julho de 2012. 
Revista Placar, ano 42, nº 1368, julho de 2012. 
Revista Playboy, ano 37, nº 446, julho de 2012.
Revista Men’sHealth, Ed. 75, ano 7, nº 3, julho de 2012. 
SAMPAIO, Rafael. Propaganda de A a Z. 3. ed. revista e atualizada. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2003.
SIGNORINI, I. (org.) Gêneros Catalisadores – Letramento e Formação 
do Professor. São Paulo: Parábola, 2006.

Sítios pesquisados
http://www.rg9.org/index.php
http://wxx.com.br/artigos/a-historia-da-propaganda
http://midiapublicitaria.com/diferenca-entre-publicidade-e-propaganda/

Anúncios analisados
Fig. 01 a Fig. 21- Revista GQ Brasil, nº 16, julho de 2012. 
Fig. 22 a Fig. 38 - Revista Men’sHealth, Ed. 75, ano 7, nº 3, julho de 2012. 

Fig. 39 a Fig. 51 - Revista Placar, ano 42, nº 1368, julho de 2012. 
Fig. 52 a Fig. 73 - Revista Playboy, ano 37, nº 446, julho de 2012.

Figuras analisadas

Revista GQ Brasil

FIGURA 1 FIGURA 2 FIGURA 3 FIGURA 4



367
Vol.15 - Números 1/2 - 2013

FIGURA 5 FIGURA 6 FIGURA 7 FIGURA 8

FIGURA 9 FIGURA 10 FIGURA 11

FIGURA 12 FIGURA 13 FIGURA 14 FIGURA 15

FIGURA 16 FIGURA 17 FIGURA 18 FIGURA 19

FIGURA 20 FIGURA 21



368
Revista do Gelne

Revista Men’sHealth

FIGURA 22 FIGURA 23 FIGURA 24 FIGURA 25

FIGURA 26 FIGURA 27 FIGURA 28 FIGURA 29

FIGURA 30 FIGURA 31 FIGURA 32 FIGURA 33

FIGURA 34 FIGURA 35 FIGURA 36 FIGURA 37

FIGURA 38



369
Vol.15 - Números 1/2 - 2013

Revista Placar

FIGURA 39 FIGURA 40 FIGURA 41 FIGURA 42

FIGURA 43 FIGURA 44 FIGURA 45

FIGURA 46 FIGURA 47 FIGURA 48 FIGURA 49

FIGURA 50 FIGURA 51

Revista Playboy

FIGURA 52 FIGURA 53 FIGURA 54 FIGURA 55



370
Revista do Gelne

FIGURA 56 FIGURA 57 FIGURA 58 FIGURA 59

FIGURA 61 FIGURA 62 FIGURA 63

FIGURA 64 FIGURA 65 FIGURA 66 FIGURA 67

FIGURA 68 FIGURA 69 FIGURA 70

FIGURA 71 FIGURA 72 FIGURA 73



371
Vol.15 - Números 1/2 - 2013

O OUTRO NO DISCURSO: REPRESENTAÇÃO E 
CIRCULAÇÃO

THE OTHER IN THE DISCOURSE: REPRESENTATION 
AND CIRCULATION

Dóris de Arruda C. da Cunha 
Universidade Federal de Pernambuco 

RESUMO

A noção de dialogismo deu origem a um campo de pesquisa apenas vislumbrado 
no final dos anos 1970, quando os estudos enunciativos, discursivos e textuais 
começam a fazer um deslocamento do estudo das formas da língua para as 
do discurso ou do enunciado produzido no já-dito, orientado para o outro 
e para os discursos por vir. Partindo do caráter heterogêneo do enunciado, 
do enunciador e do enunciatário, tais estudos não constituem apenas uma 
mudança de etiqueta. Trata-se de uma revolução teórica, como mostra 
toda uma literatura consagrada ao discurso reportado, à intertextualidade, à 
heterogeneidade (mostrada e constitutiva), ao dialogismo (interdiscursivo e 
interlocutivo), à representação do discurso outro (RDO), à polifonia. Apesar 
da noção de dialogismo correr o risco de tornar-se uma fórmula vazia ou um 
dogma, ou de ser considerada como uma chave milagrosa que abre todas as 
portas (François, 2006), considero que o valor heurístico da noção não está 
esgotado. Esse artigo examina as retomadas-modificações de uma reportagem 
em cartas de leitores. O foco são os modos de presença do discurso outro 
não marcadas, sem as quais não haveria discurso atual, e que não têm lugar 
nas descrições dos esquemas sintáticos “clássicos”. Nas cartas, os leitores 
comentam os discursos que circulam nas mídias, silenciando as fontes e os 
contextos do que é reportado, evocado, mencionado, etc. O discurso outro é 
introduzido por meio de nominalizações e torneios sintáticos que acentuam 
diferentes aspectos do discurso fonte, dos discursos-respostas ao discurso fonte, 
numa cadeia ininterrupta durante um momento discursivo, criando formas de 
polêmica velada e de dialogismo velado (Bakhtin, 1977).  As análises mostram que 
o trabalho de interpretação passa necessariamente pela reconstituição dos fios 
dialógicos intra e interdiscurso. 
Palavras-Chave: dialogismo, representação, circulação, reacentuação, cartas de 
leitores.
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ABSTRACT

The notion of  dialogism gave birth to a research field that emerged at the end 
of  the 1970s when enunciation, discursive and textual studies started to move 
away from the study of  the forms of  the language to those of  the discourse 
and the enunciation produced in the “already-said”, directed to others and to 
the discourses to come. From the heterogeneous character of  the enunciation, 
the enunciator and the enunciatee, these studies do not just constitute a 
change in etiquette. They are part of  a theoretical revolution, as shown by 
the consecrated literature on reported speech, intertextuality, heterogeneity 
(shown and constitutive), dialogism (interdiscursive and interlocutory), the 
representation of  the discourse of  the other, and polyphony. Despite the fact 
that the notion of  dialogism risks becoming an empty formula or a dogma, 
or being considered a miraculous key that opens all doors (François, 2006), 
I argue that the heuristic value of  the notion has not been exhausted. This 
article examines the “modified resumptions” found in the readers’ letters 
of  a magazine article. The focus of  the analysis lies in the modes in which 
the unmarked discourse of  others emerge, without which there would be no 
current discourse, and which do not fit in the “classical” syntactic schemes. 
In the letters examined, the readers provide comments to the discourses that 
circulate in the media, silencing the sources and contexts of  what is reported, 
evoked and mentioned. The discourse of  the other is introduced by means of  
nominalizations and syntactic turns that accentuate different aspects of  the 
source discourse and the replies to this source discourse, in a broken chain of  
the discursive moment, creating forms of  veiled controversy and veiled dialogism 
(Bakhtin, 1977). The analyses show that the interpretation work has to go 
through the reconstitution of  the inter and the intradiscursive dialogic threads. 
Keywords: dialogism, representation, circulation, re-accentuation, readers’ 
letters.

INTRODUÇÃO

As ideias de Bakthin foram amplamente difundidas a partir dos anos 
1960, exercendo uma profunda influência nas Ciências Humanas e Sociais1. 
Demerson (2002) observa que a voz do pensador russo não cala, não cessa 

1 É impossível apresentar minimamente o conjunto dos trabalhos no campo da linguística 
e da literatura, em que os conceitos de polifonia, gênero, bivocalidade, carnavalização, 
cronotopo, etc., são retomados. 
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de repercutir no Ocidente desde a sua aparição há algumas décadas2. No 
campo da linguagem, essas ideias se consolidaram como uma teoria/análise 
dialógica do discurso (BRAIT, 2006) ou uma approche dialogique en analyse 
du discours (MOIRAND, 2010), fundamentada no dialogismo, base do 
pensamento de Bakhtin3. 

Muitos estudos linguísticos que se filiam à teoria bakhtiniana analisam 
o discurso citado, as marcas enunciativas da alteridade no discurso, vozes, 
ecos, falhas, bem como formas da língua - o pretérito do imperfeito, alguns 
conectivos, a negação, etc. - consideradas como marcadores dialógicos. 

Tendo em vista a diversidade de sentidos da noção de dialogismo nos 
escritos de Bakhtin e Volochinov, é necessário situar nosso estudo: não nos 
ocuparemos aqui do dialogismo como filosofia geral para pensar o homem, 
a vida, a linguagem, o romance. Analisamos o dialogismo das vozes no 
discurso, mesmo sabendo que grande parte dessas vozes é assimilada ao 
nosso discurso e não aparece da mesma forma para o enunciador, seus 
interlocutores e o analista do discurso. 

As pesquisas sobre os discursos da/na imprensa (MOIRAND, 2007, 
2010; CUNHA, 2002, 2008, 2009, 2011; KRIEG-PLANQUE, 2003) 
mostram que eles são constituídos por dizeres em constante interação, 
uns respondendo aos outros, em diferentes gêneros, sem que seja possível 
separar as fontes desse diálogo ininterrupto com dizeres atuais, de épocas 
anteriores e de domínios diversos (político, econômico, cultural, etc.). 
Alguns são marcados e outros dissimulados no discurso do enunciador.

Daí decorre o recorte que fazemos neste artigo: as formas de 
representação do discurso outro4, os enunciados dialógicos (MOIRAND, 2010), 
os indícios de presença das vozes não marcadas e não visíveis, mas audíveis, 
amalgamadas5 no discurso atual, que não são contempladas pelas descrições 
2 O autor francês contou vinte e 7000 links associados ao nome de “Bakhtine” em 1992. Atualmente. 

quando se coloca o nome “Bakhtin” no Google, aparece a informação que há 715.000  resultados. 
3  Da mesma forma que essas ideias estão na base da renovação dos estudos sobre a diversidade de 

gêneros, substituindo a dicotomia língua e fala.
4  A noção de representação do discurso outro (RDO) foi elaborada por Authier-Revuz (2004, 

2010a, 2010b) e recobre um enorme leque de formas, mas com alguma marca mínima que se refira 
à representação.

5  O termo é utilizado no escritos de Bakhtin e Volochinov. Bakhtin tinha uma percepção fina do 
discurso da vida, no qual “a palavra alheia introduzida no contexto do discurso estabelece com o 
discurso que a enquadra não um contexto mecânico, mas uma amálgama química (no plano do 
sentido e da expressão)” (BAKHTIN, 1993a, p. 71). Os grifos são nossos.
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linguísticas, e sem as quais não haveria discurso atual. Propomos sistematizar 
e explicar essa presença dialogizada nos discursos a partir da qual o leitor 
constrói sentidos6. Partimos da análise de um corpus constituído de cartas 
de leitores, gênero dialógico por excelência, uma vez que comentam outros 
discursos. 

Antes de encerrar essa introdução, apresentamos o plano do artigo: 
iniciamos com uma discussão do dialogismo, colocado em evidência por 
Bakhtin e Volochinov, seguida por uma rápida visão das abordagens do 
dialogismo na linguística da enunciação e na análise do discurso. Em 
seguida, examinamos as formas e indícios do dialogismo em cartas de 
leitores num momento discursivo7. Terminamos com algumas observações 
sobre as formas de representação e sobre o dialogismo como teoria e como 
categoria enunciativa. 

1. Uma teoria dialógica

Gostaríamos de iniciar com alguns esclarecimentos sobre nossa 
posição em relação à autoria dos textos assinados por Bakhtin, Volochinov 
e Medevedev8; à atribuição do status de teoria dialógica aos escritos dos 
autores russos; à explicitação do recorte feito do dialogismo para este artigo.

A questão da autoria ainda é objeto de controvérsias, mas nos 
últimos anos, pesquisas em arquivos russos levaram alguns estudiosos a 
reafirmar que os textos assinados inicialmente por Volochinov e Medvedev 

6 Consideramos com François (2009) que não temos acesso ao sentido de uma situação, de um livro, 
ou de qualquer coisa, mas ao sentido que se apresenta para cada um de nós e do nosso ponto de 
vista. Em outras palavras, os sentidos só existem na interpretação que cada um de nós fazemos 
em determinada situação e de nosso ponto de vista, a partir de uma série de indícios linguísticos e 
não linguísticos,

7  A noção de momento discursivo remete à diversidade de produções discursivas que surgem na 
mídia a propósito de algo que ocorre no mundo e que se torna pela e na mídia um “acontecimento” 
(MOIRAND, 2007a).

8  Preferimos usar o nome dos três autores mais conhecidos a “Círculo de Bakhtin”.  Sobre essa 
questão citamos aqui Cunha (2011): “Sériot (2010, p.19) nega a idéia de Círculo de Bakhtin, “uma 
invenção tardia e apócrifa”, em razão de a expressão nunca ter sido usada na época em que eles 
se reuniam. Encontra-se um registro, em 1967, do psicolinguista Leontev, e na forma de discurso 
reportado, numa entrevista dada por Bakhtin a Duvakin nos anos 1970. Círculo de Bakhtin dá a idéia 
de que Bakhtin foi o líder. Shepherd (2005, p.14) também considera que os membros do grupo 
tinham autonomia intelectual e que a liderança de Bakhtin não impediu a influência recíproca. 
E Sériot (2010) sustenta que os demais participantes tiveram uma contribuição importante, se 
encontravam informalmente e pertenciam a outros agrupamentos”.
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são de fato desses autores (TYLKOWSKI, 2012; SÉRIOT, 2007; 2010; 
FRANÇOIS, 2006; 2012; BOTA E BRONCKART, 2007)9.  Como esses 
pesquisadores, consideramos que os textos de cada um deles têm pontos 
em comum e diferenças importantes do ponto de vista epistemológico, 
François (2012:26) cita uma carta de Bakhtin a Kozhinov que contém uma 
explicação de Bakhtin:

Eu conheço bem os livros O método formal em literatura e 
Marxismo e filosofia da linguagem. V. N. Volochinov et P. N. 
Medvedev eram meus amigos; na época em que esses livros 
foram escritos, trabalhávamos em estreito contato criativo. 
E mais: esses livros como meu estudo sobre Dostoievski são 
baseados numa concepção comum da linguagem e da obra 
verbal. Nossos contatos durante a elaboração de nossos 
trabalhos não diminuem a autonomia nem a originalidade 
de cada um desses três livros. (carta citada por Bronckart et 
Bota 2011, apud François, 2012: 26).

François (2012) considera que os estudiosos das obras dos autores 
russos tendem a não mais sustentar o mito do “grande Bakhtin”, que 
teria escrito sozinho o conjunto dos seus textos e aqueles assinados 
originalmente por Volochinov e Medevedv. É importante lembrar que 
foi em 1973, conforme informa Sériot (2010: 33) que Ivanov publicou o 
texto apresentado em novembro de 1970, num evento para comemorar 
o aniversário de Bakhtin (sem a presença dele), realizado no Laboratório 
de Linguística Computacional da Universidade de Moscou. Na lista dos 
trabalhos de Bakhtin, Ivanov cita trabalhos de Medevedev e de Volochinov, 
inclusive Marxismo e filosofia da linguagem, com uma nota de rodapé que 
afirma, sem documentos que comprovem tal afirmação: 

 
O texto de base dos trabalhos 1-5 e 7 pertencem a M. 

Bakhtin. Seus alunos V. Volochinov e P. Medvedev, com 
o nome dos quais eles foram publicados, fizeram apenas 

9  Embora seja uma questão aberta, também partilhamos essa posição. Por essa razão, citamos nas 
referências  bibliográficas apenas a última tradução de Marxismo e Filosofia da Linguagem, em que 
aparece apenas Volochinov como autor. 
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alguns acréscimos e modificaram algumas partes (em alguns 
casos, como em MFL, foi o caso do título) dos artigos e dos 
livros. A pertença desses trabalhos a um único e mesmo 
autor, confirmada pelas testemunhas, aparece de modo 
manifesto a partir do texto mesmo como podemos nos 
convencer, de acordo com as citações dadas acima (Ivanov, 
1973: 44, apud, Sériot 2010: 27) 

Preferimos também concluir com o ponto de vista de Sériot (2010:44-45): 

O mais provável é que todas essas obras são fruto de 
discussões multiformes, que a influência seja multilateral, 
e que cada um dos autores tenha elaborado do seu modo 
temas que eram discutidos em vários momentos com 
interlocutores variados. É provável que o jurista Volochinov 
em Nevel e em Vitebsk tenha aprendido muito com os 
filósofos Bakhtin e Kagan, mas que em Leningrado o 
sociólogo e o filósofo da linguagem Volochinov tenha 
servido mais a Bakhtin como introdutor da nova ciência que 
começava a se estabelecer. Nessa época, Volochinov é cada 
vez mais autônomo em relação a Bakhtin sobre questões 
tão essenciais como o marxismo o freudismo e o marrismo.

Com relação ao fato de se utilizar a noção de teoria para definir 
o conjunto dos escritos dos três autores russos, Brait (2006, p. 9-10) 
propõe que “o conjunto das obras do Círculo motivou o nascimento de 
uma análise/teoria dialógica do discurso, perspectiva cujas influências e 
consequências são visíveis nos estudos linguísticos e literários e, também, 
nas Ciências Humanas de maneira geral”. Por outro lado, Perrier (1992, 
apud DEMERSON, 1992) adverte que é necessário empregar o termo 
teoria com precaução em razão das acusações de Bakhtin às construções 
teóricas abstratas, que necrosariam o concreto. Para Perrier, até mesmo 
o termo conceito passa pela “metáfora proliferante” e aqueles que querem 
codificar estão expostos ao risco de trair os escritos de Bakhtin.

Outros, baseados nos escritos iniciais, postulam que Bakhtin é um 
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pensador (TODOROV, 1981; FARACO, 2003); o criador de uma filosofia 
da comunicação criativa (GRÜBEL, 2005), de uma filosofia dos atos de 
fala humanos, da qual o dialogismo é o núcleo insubstituível. Grübel (2005) 
afirma que as reflexões de Bakhtin sobre a ética e a estética, a axiologia e a 
ontologia são indiscutivelmente filosóficas. Para esse estudioso alemão, há 
nos escritos de Bakhtin uma busca contínua de um campo de aplicação de 
sua ideia do ser como ser-junto (ser-com). 

O certo é que dos escritos filosóficos iniciais até os últimos textos, há 
reflexões sobre o homem e a linguagem na vida e na literatura. Consideramos 
que os escritos de Bakhtin, Volochinov e Medvedev, apesar da recusa pelo 
abstrato e de sua opção pelo concreto, contém um conjunto organizado 
de noções, umas ligadas às outras, relativas ao domínio da linguagem, que 
nos permitem falar de teoria dialógica. Nesse contexto epistemológico, o 
dialogismo está relacionado às concepções de enunciado, de situação, de 
gênero, de discurso na sua dimensão histórica, social, humana, cultural.  

Por isso, e esse é o terceiro ponto a esclarecer, vamos partir da noção 
de dialogismo10, tendo como pano de fundo um conjunto noções, relativas 
ao funcionamento da linguagem, uma vez que Bakhtin dotou-o de um 
potencial hermenêutico extraordinário. Apesar da diversidade de sentidos e 
de leituras do termo, podemos “pensar com ele”, como faz Moirand (2010), 
e não utilizá-lo como uma categoria aplicável de forma mecânica a textos e 
discursos, como lembra Brait (2006). 

Em linguística, o dialogismo foi incorporado inicialmente às 
abordagens enunciativas que foram além da visão estruturalista de 
homogeneidade do sujeito e do enunciado, para investigar os diferentes 
modos de heterogeneidade enunciativa, e posteriormente à análise do 
discurso, à semântica discursiva, à linguística textual e da enunciação11. 

2. Dialogismo, alteridade, heterogeneidade

O dialogismo não se reduz ao diálogo, à intertextualidade, a técnicas 
pedagógicas de deciframento de textos, como foi feito no contexto do 
10 Segundo Shepherd (2005, p.15), o dialogismo é uma “força motora (sobretudo na Europa 

Ocidental desde o Renascimento) da história das línguas e da linguagem e, ao mesmo tempo, o 
traço característico do romance, gênero com consciência histórica por excelência”. 

11 A realização de mais um colóquio sobre Dialogismo: língua e discurso, na Universidade de Montpellier 
(França), em setembro de 2010 ilustra o desenvolvimento deste campo de estudo.
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estruturalismo dos anos 1960, quando Kristeva diluiu o dialogismo na 
intertextualidade. Essa leitura decorreu, como se sabe, da recepção de 
Bakhtin num contexto do estruturalismo, que não era o do pensamento 
bakhtiniano12.

O dialogismo bakhtiniano está no centro de sua concepção de vida: 
o outro é a condição de vida (“a vida é dialógica”) e do ser humano (“tudo 
o que me diz respeito, a começar pelo meu nome, chega do mundo exterior 
à minha consciência pela boca dos outros [da minha mãe, etc.] com a sua 
entonação, em sua tonalidade valorativo-emocional”) (BAKHTIN, 2003, 
p. 373). Em Problemas da poética de Dostoievski, o dialogismo das vozes e a 
polifonia são teorizados a partir da obra do grande escritor russo:

a consciência do solitário Raskólnikov se converte em 
arena de luta das vozes dos outros. Nessa consciência, 
as ocorrências de idéias mais próximas (a carta da mãe, 
o encontro com Marmieládov) nela refletidas assumem 
a forma do mais tenso diálogo com interlocutores 
ausentes (a mãe, Sônia e outros) e é nesse diálogo que 
ele procura “resolver sua idéia”. (BAKHTIN, 1997, p. 
87).

Bakhtin observa que é uma tendência de Dostoiévski pensar 
através de vozes, inclusive em seus artigos publicitários, onde o romancista 
desenvolve a ideia dialogicamente, por meio de confronto de vozes, 
introduzindo nos artigos polêmicos a forma de um diálogo imaginário. 
(BAKHTIN, 1997, p. 88). Portanto, são numerosas as formas de relação 
do discurso com outros discursos do presente, passado e futuro:

12 É interessante observar as diferentes transmissões de Bakhtin na França, Estados Unidos 
e Inglaterra na década de 60 e depois nos anos 80. Zbiden (2005) mostra as consequências e 
problemas terminológicos, leituras diversas da obra, pontos de vista que parecem insustentáveis, 
como por exemplo, a imagem estática da teoria da linguagem bakhtiniana na tradução americana e 
francesa devido às traduções de termos como heteroglossia e heterologia, minimizando a evolução 
de Bakhtin. Além disso, essa visão tende, segundo a autora, a valorizar os primeiros textos de 
Bakhtin e a dar menos peso aos trabalhos posteriores ligados à literatura. Zbiden conclui com 
uma proposta interessante, na forma de questionamento, de se olhar para os escritos sem a visão 
de separação de disciplinas, para considerar a contribuição de Bakhtin para as Ciências Humanas 
como profundamente ligada ao seu contínuo ir e vir entre filosofia, literatura, antropologia 
filosófica. Podemos acrescentar a essas disciplinas, a metalinguística por ele proposta, ou seja, 
análise dialógica do discurso.
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Dostoiévski tinha o dom genial de auscultar o 
diálogo de sua época, ou, em termos mais precisos, 
auscultar a sua época como um grande diálogo, de 
captar nela não só vozes isoladas, mas antes de tudo as 
relações dialógicas entre as vozes, a interação dialógica entre 
elas. Ele auscultava também as vozes dominantes, 
reconhecidas e estridentes da época, ou seja, as 
idéias dominantes, principais (oficiais e não-oficiais), 
bem como vozes ainda fracas, idéias ainda não 
inteiramente manifestadas, idéias latentes ainda não 
auscultadas por ninguém exceto por ele, e idéias que 
apenas começavam a amadurecer, embriões de futuras 
concepções do mundo. “A realidade toda — escreveu 
o próprio Dostoiévski — não se esgota no essencial, 
pois uma grande parte deste nela se encerra sob a 
forma de palavra futura ainda latente, não pronunciada”. 
/.../ auscultava também os ecos das vozes-idéias do 
passado, tanto do passado mais próximo (dos anos 30-
40) quanto do mais distante. (BAKHTIN, 1997, p. 88-
89). (os grifos com negrito são nossos).

Se o dialogismo aponta inicialmente para as vozes passadas e futuras 
no romance, posteriormente a noção adquire outros sentidos. A metáfora 
do Adão mítico ilustra a “tese” que todo discurso não pode deixar de se 
orientar para o “já dito”, para o “conhecido”, para a “opinião pública”, 
etc., e corresponde ao dialogismo interdiscursivo, dos estudos linguísticos atuais. 
Mas os autores russos referem-se ao mesmo tempo a uma propriedade 
inerente a todo discurso: sua orientação para o ouvinte, que, na linguística 
atual, é estudada como dialogismo interlocutivo (AUTHIER-REVUZ, 2012; 
BRES, 1998, 1999, 2008). 

Dos primeiros aos seus últimos escritos (os Apontamentos dos anos 
1970-1971), Bakhtin ressalta a importância (2003, p. 368) dos “diferentes 
tipos e graus de alteridade da palavra alheia e as diferentes formas de 
relação com ela — estilização, paródia, polêmica, etc.”. Volochinov (2010) 
e de Bakhtin (1993) se interessam especialmente pelos enunciando onde 
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as fronteiras entre as palavras próprias e as do outro podem confundir-
se, porque é nelas que pode se desenvolver uma tensa luta dialógica. A 
preocupação com a inter-relação entre os discursos é tão central nos textos 
de Bakhtin que Popova (2007) atribui a escolha da obra de Rabelais por 
Bakhtin para a sua tese em razão da problemática da língua e da representação 
do discurso nos livros do escritor francês, a qual já despertava o interesse da 
linguística europeia. 

O fato é que Voloshinov (2010) se debruça sobre os diferentes 
esquemas de transmissão do discurso – direto, indireto e indireto livre – e suas 
variantes, destacando a inter-relação dinâmica entre o contexto narrativo 
o discurso de outrem. Desloca assim o foco de análise das formas de 
discurso citado para a interação entre os discursos. Bakhtin (1993) analisa 
as variantes híbridas, com duplo sentido, duas “caras”, casos de construções 
sintáticas do autor, mas com palavras de outrem; de palavras e pensamentos 
que podem ser atribuídos ao personagem, ao narrador ou ao autor; e os 
casos de plurilinguismo disseminado no contexto narrativo, quando, por 
exemplo, o autor usa aspas ou itálico para se distanciar, ironizar, fazer um 
comentário implícito sobre o dito. E em Problemas da Poética de Dostoievski, 
Bakhtin (1997) faz uma classificação do discurso no romance em três 
grandes tipos, comprovando a relevância do tema para Bakhtin. Merece 
destaque aqui os tipos de discurso bivocal, o “discurso orientado para o 
discurso do outro”, especialmente o tipo ativo (discurso refletido do outro): 
(a) polêmica interna velada; (b) autobiografia e confissão polemicamente 
refletidas; (c) qualquer discurso que visa ao discurso do outro; (d) réplica do 
diálogo; (e) diálogo velado. O discurso do outro influencia de fora para dentro; 
são possíveis formas sumamente variadas de inter-relação com a palavra do 
outro e variados graus de sua influência deformante. Bakhtin lista cinco tipos: 
polêmica interna velada; autobiografia e confissão polemicamente refletidas; 
qualquer discurso que visa ao discurso do outro; réplica de diálogo; e diálogo 
velado. O primeiro e o último parecem ser muito frequentes nas cartas de 
leitores. Essa classificação do discurso no romance em três grandes tipos é 
uma contribuição da qual a linguística ainda não se apropriou possivelmente 
em razão de ser uma sistematização feita a partir do romance. Antes de 
observarmos se de fato as cartas de leitores funcionam como réplicas ou 
polêmicas internas veladas, apresentamos brevemente duas propostas de 
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estudos do dialogismo, importantes para nossa análise. 

3. Abordagens do dialogismo na linguística da enunciação e na 
análise do discurso

3.1 A representação do discurso outro - RDO 

Partindo da definição de Volochinov, que define o discurso citado 
como discurso no e sobre o discurso, Authier-Revuz (2004, 2012) descreve 
os modos de representação do discurso outro, no plano da língua, como 
um setor da atividade metalinguageira. Esses são dois aspectos importantes 
do pensamento da linguista francesa: a separação do plano da língua e do 
discurso, ou seja, o exame das formas da língua para dar conta do discurso; 
e a inclusão da RDO no campo da atividade metalinguageira.  

Authier-Revuz (2004) propõe um esquema que resume a sua visão 
do campo da RDO, estruturada em termos de predicação, modalização, 
paráfrase e mostração13. Define quatro zonas: (1) do discurso indireto 
(DI); (2) da modalização do dizer como discurso segundo MAS (nessas 
duas zonas, temos uma imagem do discurso outro, construída por meio da 
paráfrase); (3) do discurso direto (DD); e (4) da modalização autonímica de 
empréstimo (MAE) (aqui temos uma imagem do discurso outro, construída 
por meio da exibição das palavras).  

Para cada uma dessas quatro zonas, há uma grande diversidade de 
formas e uma gama enorme de graus de marcação, de sobremarcação, indo 
até as formas interpretativas. É importante lembrar que esse esquema parte 
da opção por uma ancoragem no sistema da língua para dar conta dos fatos 
de discurso, uma posição teórica que, segundo a autora, evita a análise dos 
funcionamentos discursivos sem se deter nas formas da língua.

Fora desse campo há ainda a zona da bivocalidade, onde se situa o 
discurso indireto livre, que apresenta formas e graus de marcação diversos, 
com ou sem orações intercaladas, com ou sem aspas. Para Authier-Revuz 
(2004), esses são os grandes tipos básicos oferecidos pela língua e que 
podem em discurso ser objeto de interpretações diversas. 

Na fronteira do campo da heterogeneidade representada, encontram-
se formas em que as marcas são cada vez mais tênues, chegando-se a uma 

13  Monstration em francês.
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zona indecisa em que se desliza para a heterogeneidade constitutiva. Em 
outros termos, há um degradé de marcação que vai das formas de DD, da 
modalidade autonímica de empréstimo (MAE), à marcação zero do discurso 
direto livre (DDL); e do discurso indireto livre (DIL) à alusão. Esta última 
retoma alguma palavra do discurso outro, situando-se no limite de entrada 
das formas interpretáveis como RDO, com os riscos que o enunciador 
corre de não ter seu discurso compreendido pelo interlocutor por falta de 
“separação” das vozes. Para além, entra-se na zona do discurso presente, e 
não representado, que segundo a linguista francesa é percebido apenas por 
indícios de já-dito.  

3.2 O dialogismo nos textos da imprensa

Tendo se dedicado ao discurso da imprensa ao longo de décadas, 
Moirand analisou gêneros e categorias (negação, concessão, discurso 
reportado), o que a levou ao conceito de dialogismo e à noção de situação 
e de enunciado de Bakhtin. No mundo multidiscursivo próprio à imprensa, 
Moirand explica a presença e a função da alteridade enunciativa, religando-a 
a causalidades externas.

Na busca por categorias que proporcionassem a separação das 
vozes imbricadas no fio horizontal do texto e a compreensão das razões 
dessas interações discursivas, Moirand (2010) elaborou a noção de enunciado 
dialógico, que deixa passar a alteridade discursiva por meio de sons, palavras 
e construções sintático-semânticas diversas. A autora busca desvelar as 
diferentes vozes que se misturam no fio horizontal do texto e a compreender 
as razões da presença, do encontro dessas vozes, articulando-as às origens, 
épocas anteriores, lugares de sua produção e comunidades linguageiras 
que as produziram. Nessa linha, a alusão é analisada por meio de palavras, 
formulações, formas cristalizadas, construções sintáticas, que funcionam 
como memória de dizeres, de fatos e de eventos anteriores. 

Moirand (2010) articula o dialogismo à análise do discurso, 
constituindo para autora uma semântica discursiva, que leva em conta o 
sentido das palavras e das construções em situação, e o que elas carregam 
de discursos outros. Insere, assim, o enunciado na história intertextual, 
interdiscursiva e interlocutiva. 

É importante destacar que Moirand faz explicitamente opção por 
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uma análise discursiva partindo da materialidade linguística, enquanto 
Authier-Revuz distingue dois planos, mantendo a disparidade dos valores 
em língua e o dos funcionamentos do discurso. Para a primeira, o objeto de 
estudo não são as formas de representação do discurso outro, mas o diálogo 
entre os elementos heterogêneos no discurso e o papel desses elementos na 
construção dos eventos e até do nome dos eventos (Moirand, 2010, p. 20).

4. Formas de representação e indícios de dialogismo 

O corpus da pesquisa é constituído de uma reportagem publicada 
pela revista VEJA, segundo a qual o governo de Cuba teria financiado a 
campanha eleitoral do presidente Luís Inácio Lula da Silva de 2002, e dos 
textos que foram publicados em cinco jornais durante a semana do dia 31 
de outubro a 05 de novembro de 2005 (Folha de S. Paulo, Estado de S. Paulo, 
Jornal do Brasil, O Globo e Jornal do Commercio de Pernambuco). Neste artigo, 
analisamos as vinte e uma cartas de leitores, publicadas neste momento 
discursivo.14

4.1 Modos de representação do discurso outro 

Devido ao nosso duplo interesse pelas formas de representação e de 
presença do discurso outro na perspectiva da circulação dos discursos, o 
foco da análise são as retomadas de conteúdos da reportagem da revista, 
tendo em vista que o mais das vezes os leitores fazem comentários sobre 
assuntos políticos exteriores à reportagem em pauta. Assim, não analisamos 
as formas de RDO, relativas a outros “assuntos”. Do ponto de vista da 
materialidade linguística, há dois modos de representação frequentes: a 
representação integrada do discurso outro e a modalização da asserção 
como segunda.

4.1.1 Representação integrada do discurso outro (DI) 

O discurso outro é objeto de uma representação integrada, com uma 
ancoragem enunciativa única, incluindo o tradicionalmente denominado 
discurso indireto (DI), bem como construções enunciativamente 

14  O tratamento das formas de representação do discurso em notícias, editoriais e artigos de opinião 
neste momento discursivo foi analisado em Cunha (2008).
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unificadoras, algumas conjugando diferentes tipos de articulações com 
outros discursos. Como mostra Authier-Revuz (2004), para além do “ele 
disse”, a RDO reconhece uma enorme diversidade de formas de integração 
de outro dizer ao discurso. Nas cartas de leitores, há poucas ocorrências de 
DI na forma “disse que”. Uma das formas mais frequentes é a construída 
por meio da nominalização: 

Carta 15
Que me desculpe Fidel Castro, por quem aliás nutro uma 

enorme, e antiga, admiração, mas a sua tentativa de se mostrar 
indignado ante as insinuações de que teria contribuído com 
US$ 3 milhões para a campanha de Lula, em 2002, baseando-
se na declaração de que “jamais interferiu em assuntos 
internos brasileiros”, beira ao ridículo. (FERREIRA, Júlio. 
Jornal do Commercio, Recife, 1º nov. 2005. Opinião, p. 10)

Neste exemplo, o leitor retoma a resposta dada pelo governo de 
Cuba à reportagem, segunda camada enunciativa relativa a esse “evento”, 
e constrói um DI por meio de uma série de nominalizações (“tentativa”, 
“indignado”, “insinuações” e “declaração”)15. Esse recurso, juntamente 
com o futuro do pretérito considerado como marcador de alteridade 
enunciativa, de distanciamento em relação à asserção inserida, funciona 
como discurso reportado (HAILLET, 1998, p. 235). Ambos permitem ao 
locutor apagar a fonte do conteúdo retomado, ou seja, as insinuações da 
revista Veja, e o contexto do discurso em que Fidel expressa indignação e 
dá uma declaração (jornal Estado de S. Paulo). Não há nenhuma informação 
sobre o contexto da enunciação da resposta de Fidel Castro. O que permite 
a análise das camadas enunciativas das cartas dos leitores é uma notícia 
sobre a nota do governo de Cuba sobre a denúncia da revista. O leitor 
utiliza ainda a modalidade autonímica de empréstimo (MAE) para se referir 
a um conteúdo selecionado do texto do governo cubano: “jamais interferiu 
15 Detectamos nas cartas várias camada enunciativa: 
• Situação de enunciação 1: reportagem da revista Veja;
• Situação de enunciação 2: respostas dos envolvidos à reportagem (Partido dos Trabalhadores, 

membros do governo, governo cubano);
• Situação de enunciação 3: cartas dos leitores;
• Situação de enunciação 4: carta de leitor sobre cartas já publicadas sobre o assunto.
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em assuntos internos brasileiros”, trecho que servirá de argumento para a 
posição do leitor.   

Carta 10
Quando surgiram as denúncias do mensalão e do 

valerioduto, todos os membros do comitê nacional do PT 
afirmaram que nada sabiam, inclusive o presidente Lula, que 
não sabia o que ocorria no PT por estar afastado do partido. 
Agora surgem as denúncias sobre o dinheiro vindo de Cuba 
para o PT fazer a sua campanha. Agora todos são unânimes 
em afirmar que tudo isso é mentira, é uma farsa etc. e tal. 
(MENDES, Oswaldo. O Globo, Rio de Janeiro, p. A6, 1º nov. 
2005)

Esse fragmento tem duas construções em que se insere o discurso 
outro: a nominalização no primeiro período (“denúncia”), que corresponde 
a um discurso indireto: “denunciaram o mensalão”; e a narrativa 
mínima (“quando surgiram”; “agora surgem”), na qual o leitor retoma a 
nominalização (“denúncia”) apontando para o discurso anterior.  Essa 
forma de narrativa mínima aparece em outra carta, que acumula uma série 
de indícios da retomada do discurso da reportagem:

Carta 21
Quando surgiram as denúncias de que Marcos Valério 

teria “injetado” quase R$ 100 milhões nos cofres do PT, 
os dirigentes do partido declararam desconhecer o assunto 
/.../ Agora, com a denúncia de que Cuba teria “doado” US$ 
3 milhões para a campanha eleitoral de 2002, os mesmos 
dirigentes que antes não sabiam nada sobre as finanças do 
PT apressam-se em desmentir a notícia. /.../ (FERREIRA, 
J. Jornal do Commercio, Recife, 05 nov. 2005. Opinião, p. 14).

Neste exemplo, ocorrem a mesma estrutura e formas semelhantes 
a da carta 10 (“quando surgiram as denúncias... Agora com a denúncia”): 
narrativa de fatos anteriores que o leitor coloca como semelhante ao da 
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denúncia da revista semanal, nominalização, seguida de um fragmento 
do conteúdo da reportagem (“Cuba teria ‘doado’ US$ 3 milhões para a 
campanha eleitoral de 2002”), com o uso do futuro do pretérito.

4.1.2 RDO por modalização da asserção como segunda (MAS)

Carta 5 
Se é pouco provável que Fidel estivesse em condições de 

mandar US$ 3 milhões para apoiar Lula em 2002, segundo 
ex-assessores do ministro Palocci, não seria nada inverossímil 
que essa verba pudesse ter sido enviada por Hugo Chávez 
(presidente da Venezuela) via Cuba. (DE PAULO, Conrado. 
Folha de São Paulo, São Paulo, p. A10, 31 out. 2005) 

A MAS é um modo em que o enunciador fala do mundo a partir de 
um dizer, diferente da representação integrada (DI) que fala de um dizer 
(que por sua vez fala do mundo). A diferença entre as duas formas está 
também no estatuto atribuído ao discurso outro: nesta última, ele é objeto 
do dizer, uma “predicação de um discurso outro”, enquanto a MAS tem o 
estatuto da fonte do dizer. Não há uma afinidade entre esse modo de RDO 
e a carta do leitor (duas ocorrências nas vinte e uma cartas), que utiliza com 
mais frequência as representações integradas e a alusão, que analisamos a 
seguir. 

4.1.3 Alusão

Se nos exemplos citados observamos formas que representam um 
dizer outro, nos seguintes, analisamos os casos em que o “dialogismo 
interdiscursivo” se mostra por meio de indícios difíceis de serem 
sistematizados. Os graus de marcação do dialogismo tornam-se assim 
menos claros do que quando nos debruçamos sobre as formas marcadas 
de representação.  

Os exemplos abaixo estariam na “zona indecisa” (AUTHIER-
REVUZ, 2004), onde se pode passar da heterogeneidade representada 
para a heterogeneidade constitutiva. Aqui ocorre a ultrapassagem de um 
limite — uma forma com grau zero de marcação — em que o dialogismo 
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interdiscursivo é apreendido pelo interlocutor no trabalho de interpretação. 
Num estudo linguístico fundamental sobre a alteridade enunciativa, Authier-
Revuz (2007) analisa a alusão como parte da modalidade autonímica, uma 
vez que há “empréstimo, retomada não explícita de segmentos em sua 
linearidade” (2007, p. 3). 

No entanto, no corpus em análise, não há retomada de segmentos na 
forma como apareceram em discursos outros, mas de temas. Em trabalhos 
anteriores, utilizamos o termo menção para esse tipo de retomada condensada. 
Não é possível contudo distinguir alusão no sentido lato e menção, que são 
considerados sinônimos pelos dicionários16. Por isso, tomamos a noção no 
sentido lato, que abrange a grande diversidade de fatos reconhecíveis como 
“referência vaga, de maneira indireta; avaliação indireta de uma pessoa ou 
fato, pela citação de algo que possa lembrá-lo” (DICIONÁRIO HOUAISS, 
2001). 

O reenquadramento do tema da revista com outra orientação nas 
cartas de leitores revela grande complexidade em função da superposição 
de traços semânticos e do imbricamento dos discursos. Os exemplos a 
seguir mostram a gradação dos indícios de discurso outro. 

Carta 11
Depois que dólares americanos financiaram o golpe 

militar no Brasil, outros bens sucedidos como no Chile e 
alguns nem tanto, como na Venezuela, parece se horrorizar 
por Cuba doar algumas merrecas para o PT. (SILVA, Wilson 
Tadeu Tede. O Globo, Rio de Janeiro, p. A6, 1º nov. 2005)

Carta 6 
Primeiro foi o assessor nordestino tentando embarcar 

no aeroporto em São Paulo com os dólares escondidos na 
cueca. Agora, o dinheiro de Cuba bem acondicionado em 
garrafas de rum e uísque. Convenhamos, quando o assunto é 
transporte não convencional de recursos não contabilizados 
é inegável a imensa criatividade petista! (ANJOS, Rodrigo 
Odilon dos. O Globo, Rio de Janeiro, 1º nov. 2005, p. A6).

16  Houaiss: “Alusão - 1. ato ou efeito de aludir, de fazer rápida menção a alguém ou algo”.
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Nestes exemplos, não há nenhuma marca explícita de uma RDO. A 
carta 11 não apresenta o sujeito, mas é possível inferir que o leitor refere-se 
à imprensa (os jornais pesquisados publicaram cerca de 40 textos a partir 
da reportagem da Veja). Na carta 6, a construção na forma de narrativa 
mínima (“primeiro”, “agora”) é um indício que houve dois discursos em 
momentos diferentes. 

Como mostra Bakhtin, são numerosas as formas e graus de orientação 
dialógica. Há sequências, inscritas no fio dos discursos, que representam os 
dizeres não só como efetivamente realizado, mas como prováveis, possíveis, 
hipotéticos, negados, em função da construção de um ponto de vista e da 
argumentação. É o que veremos a seguir.

5. Pontos de vista do enunciador sobre os dizeres representados — da 
representação do dizer como fato à negação do conteúdo do dizer

Para Bakhtin, todo enunciado é um ponto de vista e tem um autor. 
Grize (1990) desenvolve a noção numa outra perspectiva teórica, em que 
propõe um modelo de esquematização e esclarecimento do objeto do 
discurso. Na realidade, o locutor constrói uma representação discursiva 
do que ele fala, numa situação interlocutiva precisa e para um interlocutor 
que reconstrói a esquematização que lhe é apresentada. Todo discurso é 
assim uma representação dialogicamente construída17, um ponto de vista, 
em função da finalidade do enunciador, das representações que ele se faz 
do seu interlocutor, da que ele faz daquilo que ele fala e da que ele pretende 
dar de si mesmo.  

Nas cartas de leitores em análise, o enunciador constrói um ponto 
de vista — que corresponde grosso modo a posições a favor, contra a 
reportagem e ambígua, ou seja, não fica claro onde o leitor se coloca. Na 
realidade, essas posições correspondem a outras, político-partidárias: contra 
ou a favor do governo do presidente Lula, do seu entorno, do Partido dos 

17 É importante observar que a noção de representação foi proposta por Grize (1990) numa 
perspectiva teórica da lógica natural, diferente da que se inscreve Authier-Revuz que utiliza 
representação mas que contém uma pontos em comum, a saber, que o enunciador não transmite 
um dizer tal como foi pronunciado mas formula em função de parâmetros enunciativos uma 
representação.
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Trabalhadores, do que estaria no campo da esquerda18. O conteúdo da 
denúncia da revista contra o governo é representado na argumentação das 
seguintes formas: 

• Como fato: 
O dizer outro é um evento realizado, representado por uma forma 

assertiva e afirmativa: 

Carta 1 
A Cuba de hoje que jura de pés juntos que não enviou 

dinheiro para a campanha de Lula, é a mesma Cuba que 
jurou mais de duas décadas atrás /.../ armas que não enviou 
ou entupiu de “forma alguma” os movimentos guerrilheiros 
da África de então com centenas de milhares de fuzis AK-
47. /.../ BOCCATO, Paulo Bauru (SP). Jornal do Brasil, Rio 
de Janeiro, 31 out. 2005. Opinião, p. A14.

• Na forma de pergunta retórica:

Carta 13
/.../ Não seria parte daqueles dólares a mesma que 

viajou de Havana para Brasília, depois para Ribeirão Preto, 
Campinas e São Paulo? BEATO, Mauro. O Estado de S. 
Paulo, São Paulo, 1° nov. 2005. Fórum dos Leitores, p. A2.

A pergunta retórica funciona como afirmação da formulação 
interrogativa. Em todas essas cartas acima, o leitor constrói um ponto de 
vista em que o discurso da revista é usado como argumento para criticar Lula 
e o PT. Em outras palavras, as cartas que apresentam o dizer da reportagem 
como fato se alinham aos valores e à ideologia da revista. 

• Como hipótese: 
O discurso outro não é tratado como evento realizado e representado 

por uma forma assertiva afirmativa. Ele é objeto de uma construção 
condicional, com o uso da conjunção se, a marca explícita desse tipo de oração: 
18 Isso porque a revista VEJA e seus leitores situam-se no campo oposto em termos ideológico. 
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Carta 4 
Se essa história dos milhões de dólares enviados pelo 

governo cubano para a campanha do presidente Lula for 
verdadeira, tem a virtude de esclarecer que esse dinheiro 
contribuiu para uma eleição democrática de um candidato 
que tem a simpatia daquele governo.  /.../  SANTOS, S. de 
B. P.,  Folha de S. Paulo, São Paulo, p. A10, 31 out. 2005. 

As cartas utilizam o modo de raciocínio se... então, em que há uma 
implicação lógica em perspectiva. Apenas na carta 4,  o leitor usa o conteúdo 
para apontar o mérito do hipotético financiamento ilegal, ou seja, como 
argumento para se posicionar a favor do presidente Lula.

A hipótese também é formulada por meio do uso do futuro do 
pretérito, como na carta 15:

Carta 15 
/.../a sua tentativa de se mostrar indignado ante as 

insinuações de que teria contribuído com US$ 3 milhões 
para a campanha de Lula, em 2002 /.../

• Como possibilidade:
O dizer anterior da revista é retomado como uma possibilidade, e não 

como um fato. 

Carta 18 
Ora, portanto, para pronunciamento sobre possível envio e 

recebimento de dólares de Cuba para a campanha presidencial, só cabe 
ser feito pelo referido senhor /.../ MacDowell, M. C. Jornal do Commercio, 
Recife, 3 nov. 2005. Opinião, p. 10. 

• Como probabilidade:
O enunciador não contesta diretamente a asserção aludida (“Fidel 

enviou 3 milhões para apoiar Lula em 2002”). Ele explicita que o fato é 
pouco provável, de acordo com a resposta de um membro do governo:
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Carta 5 
Se é pouco provável que Fidel estivesse em condições de 

mandar US$ 3 milhões para apoiar Lula em 2002, segundo 
ex-assessores do ministro Palocci, não seria nada inverossímil 
que essa verba pudesse ter sido enviada por Hugo Chávez 
/.../ (DE PAULO, Conrado. Folha de São Paulo, São Paulo, p. 
A10, 31 out. 2005) 

• Negação do fato relatado pela revista:
O leitor faz alusão à notícia para mostrar que o conteúdo não é crível, 

ou seja, não dá nenhuma credibilidade ao que disse a revista.

Carta 7 
Chega a ser ridícula esta notícia de que o dinheiro de 

Cuba irrigou a campanha do PT. Um país pobre como 
Cuba, que vive correndo atrás de divisas, dar dinheiro para 
partidos do Brasil, só na cabeça desses malfeitores da direita 
reacionária e golpista. Ferreira, C. E. O Globo, Rio de Janeiro, 
p. A6, 1º nov. 2005.

As cartas de leitores, como se nota, têm traços de genericidade 
(ADAM e HEIDMANN, 2009), a saber, não usam citações diretas, não 
fazem uso da forma de discurso indireto com orações subordinadas, utilizam 
as representações integradas e alusões, apagam os elementos das situações 
de enunciação anteriores (primeira e segunda camada enunciativa). Todos 
esses modos de representação inseridos na argumentação das cartas têm o 
propósito de dar esclarecimentos, explicações e terminam por construir o 
posicionamento do leitor. 

6.  CONCLUSÃO

Ao término dessa análise, podemos observar várias formas e graus de 
dialogismo, de presença de discursos anteriores: 

• Discurso integrado com emprego da forma equivalente ao 
“disse que”; 
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• Discurso integrado com emprego de nominalização: as cartas 
utilizam termos que no contexto funcionam como indícios 
de outra enunciação à qual o enunciador se refere: insinuações 
denúncia, história, informação, episódio, notícia. 

• Discurso integrado com emprego de construção narrativa e 
nominalização. A construção “antes... agora” ou “quando... 
agora” é utilizada em quatro cartas, duas das quais com a 
nominalização.

• Alusão que articula duas dimensões de alteridade, de 
endereçamento e do já-dito, que atravessam o dizer. Com esse 
modo de representação, que insere outros discursos de forma 
bastante condensada, os leitores se colocam como parte de 
uma comunidade de diálogo, a da imprensa, que acompanha, 
no caso do nosso corpus, o desenrolar do evento discursivo 
produzido pela revista Veja. 

A diversidade de formas de retomada do discurso outro está ligada 
à formulação do ponto de vista e, consequentemente, à argumentação. 
O gênero e os recursos utilizados apagam o contexto de enunciação do 
dizer representado: quem publicou, onde, quando. Se tais elementos são 
apagados, o porquê da publicação não aparece em nenhuma notícia. A 
reinscrição do outro é quase dissimulada nas cartas, mas os elementos 
analisados funcionam como indícios semânticos e genéricos da alteridade, 
configurando um discurso  bivocal, semelhante à polêmica velada.  As 
cartas de leitores analisadas retomam alguns fragmentos da reportagem da 
revista, de forma indireta ou na forma de alusão, e ao mesmo tempo atacam 
o discurso do outro (governo, PT, Fidel Castro) entrando em conflito com 
ele; ou atacam o discurso da imprensa sobre o conteúdo da reportagem. 
A polêmica velada funciona como as “indiretas” e alfinetadas do linguajar 
cotidiano (BAKHTIN, 1997). Funciona também como réplicas de um 
diálogo, em que o leitor se posiciona no evento discursivo criado pela 
imprensa.

A análise das cartas mostra ainda o texto como uma rede de relações 
em que cada dizer religa e modifica outros que o constituem, numa cadeia 



393
Vol.15 - Números 1/2 - 2013

dialógica apontando o caráter histórico da produção discursiva. 
Como a intertextualidade (RABAU, 2002), o dialogismo só se tornou 

tardiamente um instrumento de análise, embora ele tenha levado a repensar 
nosso modo de compreensão dos textos, que passaram a ser vistos como 
um espaço em que cada texto transforma os outros que o modificam por 
sua vez19. Da mesma forma que os estudos da intertextualidade abriram 
a perspectiva de uma hermenêutica literária desligada da história literária 
(RABAU, 2002), o dialogismo “abriu” o campo da análise dialógica de 
discurso.

Do ponto de vista teórico e da contribuição para o campo disciplinar, 
destacamos a importância da teoria dialógica para a análise discursiva dos 
sentidos que se constroem nos encontros desses milhares de fios dialógicos 
que articulam o discurso atual aos discursos próximos, longínquos, de 
grupos sociais diversos e de modos de dizer. 
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INSCREVER-SE PARA ESCREVER: RELAÇÕES 
DIALÓGICAS EM PRÁTICAS SOCIAIS DE ESCRITA NA 
MÍDIA VIRTUAL

SIGNING UP TO WRITE: DIALOGICAL RELATIONS IN 
WRITING SOCIAL PRACTICES IN VIRTUAL MEDIA

Pedro Farias Francelino
Universidade Federal da Paraíba

RESUMO

Neste artigo, propomo-nos a uma análise de enunciados escritos produzidos 
em uma rede de interação social virtual, buscando observar como os sujeitos 
se inscrevem nessas instâncias e de que estratégias enunciativo-discursivas se 
valem para construírem sentidos. A perspectiva teórica adotada é a Teoria da 
Enunciação de Bakhtin (2000, 2005) e Volochínov (1976 [1926]), além dos 
pressupostos da perspectiva dialógica de estudos da linguagem. As análises 
apontam para o fato de que o processo de constituição do sujeito, nessas 
instâncias de produção de linguagem, se estabelece de forma bastante peculiar, 
tanto no que diz respeito ao posicionamento socioaxiológico e ideológico 
quanto no que concerne à natureza das operações enunciativo-discursivas que 
realiza na elaboração de tais enunciados, caracterizados por constantes (re)
formulações, (re)estruturações e (re)significações, aspectos estes representativos 
do espaço em que são produzidos/recebidos.
Palavras-Chave: Dialogismo; Interação Social; Relações Dialógicas; Escrita 
virtual.

ABSTRACT

In this article, it is intended to analyze written utterances produced in a social 
virtual interaction network; for this, it is observed how subjects are inscribed in 
these instances and what enunciative-discursives strategies they use to construct 
senses. The theoretical perspective followed is the Volochínov (1976 [1926]) 
and Bakhtin’s (2000, 2005) Enunciation Theory, as well as other authors who 
work in the dialogical perspective of  language studies. The analyses show that 
the constitution of  subject process, in these language production instances, is 
established in a peculiar way, either in the sociological-ideological perception 
and in the nature of  discursive-enunciatives operations that perform in such 
utterances, characterized by
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constant (re)formulations, (re)structurations and (re)significations, 
representative aspects of  the space in which they are produced or received.     
Keywords: Dialogism; Social Interaction; Dialogical Relations; Virtual Writing.

INTRODUÇÃO

O enunciado é um elo na cadeia da comunicação verbal e 
não pode ser separado dos elos anteriores que o determinam, 
por fora e por dentro, e provocam nele reações-repostas 
imediatas e uma ressonância dialógica.

Mikhail Bakhtin
 
Em algumas esferas de interação socioverbal, há orientações sobre 

a prática de escrita orientada pela perspectiva dialógica da linguagem 
inspirada nas ideias do Círculo de Bakhtin. É o que podemos observar, por 
exemplo, na esfera pedagógica, especificamente no âmbito de ensino de 
língua, instância em que se verificam as ressonâncias teórico-metodológicas 
dessa perspectiva, presentes em orientações curriculares, materiais didáticos, 
eventos de formação continuada etc. Na esfera da comunicação social, mais 
precisamente no campo do jornalismo escrito, também é possível encontrar, 
mesmo que sob a forma prescritivo-normativa, uma orientação para a 
produção escrita, na qual se vê uma preocupação com estilo, interlocutor, 
suporte de circulação etc. 

A questão que se coloca aqui é a seguinte: por que não se estender 
essa iniciativa para as muitas e variadas “esferas da atividade humana”, para 
usar uma expressão bakhtiniana, sobretudo numa época marcada pelos 
avanços das tecnologias da informação e da comunicação, que requerem 
do sujeito moderno um desempenho competente nas interações sociais de 
que participa? Os espaços midiáticos, principalmente os da mídia virtual, 
exigem dos sujeitos performances linguístico-discursivas cada vez mais 
bem cuidadas, dado o grau de exposição à opinião pública. A presente 
comunicação encaminhará uma reflexão sobre a escrita nesse espaço 
social e apresentará, sob a perspectiva da análise dialógica do discurso, 
proposições que possibilitem a construção de um dispositivo analítico que 
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subsidie o exercício da produção de textos escritos nessa instância de uso 
da linguagem.

As práticas de escrita em nossa sociedade pautam-se por diferentes 
orientações discursivas, dependendo da esfera de interação social em que 
elas ocorrem, tais como a acadêmica, a escolar, a midiática, a religiosa etc. Em 
todas essas esferas, as relações dialógicas presidem o grau de complexidade 
dos enunciados que aí se produzem, determinando sua espessura dialógico-
polifônica, representada no fio do discurso sob as mais variadas formas, 
dentre as quais destacamos a expressividade, o estilo e o discurso reportado. 

Neste artigo, propomo-nos a uma análise de enunciados escritos 
produzidos em uma rede de interação social virtual, buscando observar como 
os sujeitos se inscrevem nessas instâncias e de que estratégias enunciativo-
discursivas se valem para construírem sentidos. Para isso, evocamos as 
ideias sobre linguagem, sujeito e discurso elaboradas por Bakhtin e por 
Volochinov. Pretendemos verificar como a dinâmica das relações dialógicas 
entre esses enunciados confere uma densidade discursiva, adensando 
índices de valoração e contribuindo para a instauração de diferentes pontos 
de vista acerca do(s) tema(s) abordado(s).  

Nossa preocupação reside em demonstrar como alguns conceitos 
formulados no âmbito dos escritos do Círculo de Bakhtin acerca das 
relações entre homem, linguagem e mundo, a despeito de não constituírem 
um arcabouço metodológico fechado/acabado, podem contribuir para a 
elaboração de um dispositivo propício à abordagem de textos/discursos, 
tanto do ponto de vista da produção quanto do da leitura.

Antes, destacamos duas importantes delimitações que subsidiam esta 
formulação; elas se justificam em virtude da amplitude e complexidade 
das ideias de Bakhtin e do Círculo, cujo espaço/tempo não possibilita um 
tratamento mais exaustivo do tema. Esse recorte, evidentemente, não exclui 
outros importantes conceitos/temas indispensáveis à compreensão desse 
pensamento, como os conceitos de sujeito, discurso reportado, polifonia, 
carnavalização, entre outros. 

Essas delimitações são de duas ordens: i) uma delimitação conceitual, 
em que destacamos as noções de relações dialógicas e de enunciado; ii) 
uma delimitação dos textos do Círculo que favorecem uma discussão tanto 
teórica quanto metodológica mais aprofundadas sobre a temática e que 
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representem mais de perto as ideias de Bakhtin ele-mesmo, quais sejam: 
Problemas da Poética de Dostoievski (2005) Estética da Criação Verbal (2000). 
Por fim, apresentamos a formulação de um gesto analítico fundamentado 
no aporte conceitual mencionado, concretizado em proposições que 
apontam para a caracterização de uma abordagem/prática de escrita em 
perspectiva dialógica nessa esfera de interação social, porém extensivas a 
outros contextos de comunicação. Comecemos por algumas considerações 
teóricas acerca do enunciado e das relações dialógicas.

1. O enunciado e as relações dialógicas no pensamento do Círculo 
de Bakhtin

Um princípio fundamental considerado pelos integrantes do Círculo 
de Bakhtin no enfrentamento das questões acerca da linguagem é o fato 
de ela ser constitutivamente dialógica, ou seja, os enunciados produzidos 
pelos sujeitos falantes são sempre marcados, em maior ou menor grau, 
pela presença de outros enunciados. A riqueza e complexidade desse 
pensamento consistem em que a relação entre enunciados ocorre de 
uma forma multifacetada, da qual se originam múltiplas formas de atuar 
socialmente com e por meio da linguagem e, consequentemente, múltiplas 
possibilidades de produção de sentidos.

Isso só é possível porque o sujeito da enunciação caracteriza-se, nessa 
abordagem, como um ser de resposta, que adota diante de um enunciado 
uma atitude ativa responsiva e move-se discursivamente dentro de uma 
esfera de comunicação extremamente saturada por índices de valoração 
provenientes de outros enunciados, aos quais faz eco. Como sujeitos sociais, 
somos convocados a ser/agir, de forma responsiva e responsável, por nossos 
atos de linguagem ante os objetos de discurso por nós resenhados. Essa 
é a tônica da filosofia da linguagem arquitetada pelo Círculo de Bakhtin, 
segundo o qual a relação entre sujeito e linguagem reflete a dinâmica das 
relações sociais. Conforme Bakhtin (2000, p. 291),

O próprio locutor como tal é, em certo grau, um 
respondente, pois não é o primeiro locutor, que rompe 
pela primeira vez o eterno silêncio de um mundo mudo, 
e pressupõe não só a existência do sistema da língua que 
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utiliza, mas também a existência de enunciados anteriores – 
emanantes dele mesmo ou do outro – aos quais seu próprio 
enunciado está vinculado por algum tipo de relação [...]

O conceito de enunciado constitui uma peça fundamental do 
arcabouço teórico desenvolvido pelos integrantes do Círculo de Bakhtin. 
Todas as nossas formas de interação social se dão por intermédio de 
enunciados, que constituem a unidade real da comunicação (cf. BAKHTIN, 
2000). Mas, qual é a natureza do enunciado, isto é, que aspectos definem 
sua especificidade como elemento de análise da comunicação socioverbal? 
Bakhtin (2000) apresenta três particularidades que o definem como tal: i) 
as fronteiras do enunciado concreto, determinadas pela alternância dos 
sujeitos falantes; ii) seu acabamento específico; e iii) as formas estáveis do 
gênero do enunciado.

O sujeito falante, no processo de enunciação, conclui provisoriamente 
seu enunciado para dar lugar à emergência de novos enunciados, em relação 
aos quais novas atitudes responsivas ativas surgirão. Essa abertura do 
enunciado em suas fronteiras fundamenta a existência de inúmeros elos 
que vão se formando na complexa cadeia da comunicação verbal, ou, como 
diria Bakhtin, 

Cada réplica, por mais breve e fragmentária que seja, 
possui um acabamento específico que expressa a posição do 
locutor, sendo possível responder, sendo possível tomar, com 
relação a essa réplica, uma posição responsiva. (BAKHTIN, 
2000, p. 294). (Destaques do autor).

Outra faceta não menos importante na caracterização do enunciado é 
o seu acabamento específico. Todo enunciado comporta limites/fronteiras 
que possibilitam a entrada do outro, a tomada de posição por outros sujeitos 
que venham a participar do diálogo, sendo isso mesmo o que permite a 
alternância dos sujeitos falantes. É fundamental que esse acabamento exista 
para que haja possibilidade de respostas. Para Bakhtin (2000), o acabamento 
relativo do enunciado é determinado por três fatores inter-relacionados: i) 
o tratamento exaustivo do objeto de sentido; ii) o intuito, o querer-dizer 
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do locutor; iii) as formas típicas de estruturação do gênero do acabamento. 
A última característica do enunciado diz respeito à relação deste com 

o próprio locutor (com o autor do enunciado) e com os outros parceiros 
da comunicação. Esse aspecto é fundamental porque põe em relevo duas 
noções produtivas para nosso objetivo, que são as de expressividade e de 
estilo. Ambas dizem respeito à atitude valorativa do sujeito ante o objeto 
de discurso de que trata, sendo essa atitude também o que determina a 
escolha dos elementos léxico-gramaticais e composicionais do enunciado. 
A expressividade e o estilo possibilitam, no nível da língua e da enunciação, 
verificar formas e graus de inscrição do sujeito no enunciado, considerando-
se as relações dialógicas estabelecidas entre os participantes da situação 
discursiva.

Apresentadas as características do enunciado, ainda que de forma 
sumária, passemos a algumas considerações acerca das relações dialógicas. 
Esse conceito aparece em Problemas da Poética de Dostoievski ([1929]/2005) 
no contexto de uma discussão ampla sobre a especificidade do tipo de 
romance – polifônico – criado por Dostoievski, cujas singularidades não 
poderiam ser analisadas sob um viés genuinamente linguístico. Segundo 
Bakhtin, a linguística pura não daria conta de descrever as diferenças entre 
o uso monológico e polifônico do discurso na literatura de ficção, algo que 
ele havia encontrado no estudo da obra desse escritor. 

Bakhtin percebera em suas análises que havia bem menos 
diferenciação linguística (diversidade de estilos de linguagem, dialetos 
territoriais e sociais, jargões profissionais) na obra de Dostoievski do que 
em muitos escritores de obras centradas no monólogo, como Tolstói, 
por exemplo. O problema, todavia, não está na existência desses traços 
definidos por critérios puramente linguísticos, mas “[...] em saber sob que 
ângulo dialógico eles confrontam ou se opõem na obra.” (BAKHTIN, 2005, 
p. 182). Embora esse ângulo dialógico (ou relações dialógicas) situe-se no 
campo do discurso, o estudo de natureza linguística strictu senso não lhe é 
suficiente.  Para compreender esse pensamento, reportemo-nos à seguinte 
definição, formulada por Bakhtin (2005):

As relações dialógicas (inclusive as relações dialógicas do 
falante com sua própria fala) são objetos da metalingüística. 
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[...] As relações dialógicas são irredutíveis às relações lógicas 
ou às concreto-semânticas, que por si mesmas carecem de 
momento dialógico. Devem personificar-se na linguagem, 
tornar-se enunciados, converter-se em posições de diferentes 
sujeitos expressas na linguagem para que entre eles possam 
surgir relações dialógicas.” (BAKHTIN, 2005, p. 182-183) 
(Grifo do autor).

Esses fragmentos são recortes de uma discussão mais ampla e profunda 
desenvolvida por Bakhtin em Problemas da Poética de Dostoievski (2005), em 
que apresenta a noção de metalinguística, uma espécie de disciplina que, 
diferentemente da linguística, ocupa-se do estudo da língua entendida como 
fenômeno social vivo, real e concreto. A metalinguística tem como objeto 
de estudo as relações dialógicas, concebidas como relações extralinguísticas, 
uma vez que, segundo Bakhtin (2000), elas são impossíveis de ocorrer nas 
formas do sistema da língua, tais como fonemas, morfemas, palavras em 
estado de dicionário etc., ou até mesmo no texto, quando abordado em seus 
aspectos estritamente linguísticos. Conforme o autor,  

[...] as relações dialógicas são extralinguísticas. Ao 
mesmo tempo, porém, não podem ser separadas do campo 
do discurso, ou seja, da língua enquanto fenômeno integral 
concreto. A linguagem só vive na comunicação dialógica 
daqueles que a usam. (BAKHTIN, 2005, p. 183).

Outro aspecto relevante nessa discussão é o conceito de posição 
valorativa. Para que as relações dialógicas existam, é necessário que elas 
reflitam (e refratem) posições ideológicas dos sujeitos diante dos fatos de 
mundo retratados em suas enunciações. As formas da língua não dispõem 
desta condição, de estabelecer, por si mesmas, os mais variados tipos de relação 
dialógica, embora sejam necessárias e devam estar a serviço do sujeito no 
ato de produção dos enunciados concretos. Bakhtin (2005) reconhece isso 
ao afirmar que “As pesquisas metalinguísticas, evidentemente, não podem 
ignorar a linguística e devem aplicar os seus resultados.” (BAKHTIN, 2005, 
p. 181).
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Os conceitos de enunciado e de relações dialógicas formulados 
nos escritos de Bakhtin e do Círculo e apresentados sumariamente nesta 
seção, embora, como já afirmamos, não constituam um arcabouço teórico 
fechado, acabado, subsidia uma reflexão extremamente profícua capaz 
de promover gestos analíticos que nos permitem conceber a escrita em 
perspectiva dialógica, nos seguintes termos, considerando os enunciados 
recortados para a análise:  

1) A escrita em perspectiva dialógica pressupõe uma constitutiva 
relação entre sujeitos historicamente situados, que representam, 
pelo menos, dois pontos de vista, duas posições ativas responsivas.

2) A escrita em perspectiva dialógica requer um sujeito autor, uma 
posição ativa valorativa responsável pelos posicionamentos 
veiculados. Isso implica, para o sujeito, i) uma inscrição no universo 
sócio-histórico e ideológico em que ocorre a interação, bem como 
seu envolvimento com o objeto de discurso de que trata; ii) uma 
inscrição na língua, esta compreendida como organismo vivo, real, 
concreto, cujas formas atendem a um projeto de comunicação 
socioverbal; iii) uma inscrição na situação (imediata e/ou ampla) 
de interação na qual as enunciações ocorrem.

3) A escrita em perspectiva dialógica demanda o exercício da escolha 
de estratégias linguístico-enunciativas propícias à veiculação da 
expressividade, do estilo, do tom emotivo-volitivo do projeto 
de dizer de seu autor, dentre as quais, para fins exemplificativos, 
podemos citar: emprego de estruturas morfossintáticas, uso 
de relações lógico-semânticas, seleções lexicais, utilização de 
recursos tipográficos, emprego de sinais de pontuação, de 
registros de linguagem, de diferentes estratégias argumentativas 
(por comparação, por alusão histórica etc.), de discurso reportado, 
dentre outras possíveis.

4) A escrita em perspectiva dialógica pressupõe um espaço social 
de produção/circulação/recepção que confere ao enunciado 
características prototípicas responsáveis por sua identificação/
reconhecimento por parte dos sujeitos da interação. O fórum de 
debate recortado para a análise a seguir possibilita determinadas 
formas de atuação/intervenção subjetiva que possivelmente não 
ocorrem, por exemplo, em um fórum de natureza acadêmica. 
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Passemos, agora, ao exercício de análise de enunciados selecionados 
para a abordagem da proposta ora apresentada, lembrando que o propósito 
maior é o de demonstrar a 

2. A escrita em perspectiva dialógica: tecendo os fios da rede – um 
exercício de análise

A seguir, faremos a análise de alguns comentários de leitores, 
publicados no site charges.uol.com.br, na seção denominada e-mails comentados, 
comandada por Maurício Ricardo. Os comentários foram postados nos dias 
23 e 24 de maio de 2012 por usuários do site e o tema discutido foi a greve 
dos professores das universidades federais brasileiras. Os comentários 
foram gerados a partir da publicação do e-mail de Diego Rafael Martins, 
da cidade de Cornélio Procópio, Paraná. 

O autor da mensagem encaminha, juntamente com o e-mail, 
uma fotografia que mostra determinada quantidade de cartazes com 
enunciados cuja temática reporta ao movimento grevista. Os cartazes 
parecem estar expostos em uma porta de vidro de alguma instituição 
de ensino superior, tendo em vista o contexto, o que sugere ser algum 
setor do campus da UFPR. Maurício Ricardo atende à solicitação do 
autor da mensagem (e-mail), comenta de forma rápida seu conteúdo, 
inclusive de forma muito marcada/valorada, e o insere, juntamente 
com a foto, no espaço onde ele desencadeia uma série de comentários 
de leitores, práticas de escrita midiática que serão analisadas à luz 
da perspectiva dialógica ora apresentada. Antes, porém, da análise dos 
comentários, é imprescindível uma consideração sobre o enunciado que 
desencadeou a existência de vários fios dialógicos. 

O texto (fotografia) postado traz uma grande quantidade de cartazes 
afixados em local público e cujo conteúdo explora a recente deflagração da 
greve dos docentes das instituições federais de ensino superior do Brasil. 
Trata-se, como se pode ver, de um mosaico de vozes formuladas por 
sujeitos que ocupam, naquele tempo e espaço (cronotopicamente), uma 
posição axiológica favorável ao movimento grevista. 

 Apesar de breves, os enunciado expostos cumprem seu propósito 
comunicativo, que é o de informar à comunidade (acadêmica e em geral), 
por intermédio de frases de ordem/efeito, a situação de greve em que se 
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encontram os docentes e as razões pelas quais lutam, bem como a pauta que 
reivindicam do governo federal. Percebemos, ainda, que o texto do e-mail 
estabelece uma relação dialógica coerente com o conteúdo da fotografia, o 
que mostra a forma como os fios dialógicos provenientes de uma mesma 
posição enunciativa se entrelaçam. O tom predominante nos enunciados é 
o do questionamento da política governista e também da conscientização 
da sociedade sobre a forma como a educação é tratada pelo governo. 

Esse tom é estabelecido de forma dialógica, uma vez que os enunciados 
se reportam insistentemente a possíveis posturas da política adotada pelo 
atual governo. É o caso, por exemplo, do enunciado “Copa do mundo ou 
educação: acorda sociedade, educação é prioridade!”, em que fica evidente 
uma posição discursiva que circula amplamente segundo a qual o governo 
dá prioridade a investimentos nas obras da Copa do Mundo e não em 
políticas públicas, como é o caso da educação (inclusive, para ratificar essa 
ideia, notem-se as discussões bem recentes sobre cotas sociais e votação 
dos 10% do PIB para a educação). As relações dialógicas, portanto, dão-se 
a partir desse embate entre visões de mundo acerca do objeto retratado, a 
greve desse setor do executivo brasileiro. Esse é apenas um exemplo, dado 
o pouco espaço de que dispomos para análise. A leitura dos demais cartazes 
demonstra a teia polifônica em que esses enunciados estão envolvidos.

Voltemo-nos, agora, para os comentários dos leitores acerca do 
e-mail postado por Maurício Ricardo, e-mail este de autoria de Diego Rafael 
Martins.

vickron 23/05/2012 02:33:15 
Cara, em qualquer país sério, se paga bem pra professor. No Japão se paga bem. 

Na Finlândia se paga bem. Na Coréia se paga bem. Não é de enriquecer ninguém não, 
não é salário nababesco, é um salário razoável, nem baixo demais, nem alto demais, 
algo que valorize, mas não acomode. Se o cara quer ganhar muito e ficar rico, ele não 
quer ser professor, quer ir pra iniciativa privada e montar uma empresa. Se o cara quer 
ser professor, ele se contenta com outros valores na vida, ver os alunos progredirem, 
aprenderem, coisas que o dinheiro não paga. Mas, o cara também não é obrigado a ser 
mártir não, ficar sem contas pra pagar, morar na favela, andar a pé. Com o salário que 
andam pagando, professor ia virar mulambo. 
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Nesse fragmento, o sujeito expõe seu ponto de vista apresentando 
a política de remuneração do professor em países onde esse profissional 
possivelmente seria melhor valorizado do ponto de vista salarial. No 
entanto, um aspecto que já nos chama a atenção é a expressividade com 
que essa opinião é veiculada. Com o adjetivo “sério”, usado no trecho “em 
qualquer país sério”, o autor do enunciado joga com o pressuposto de que 
o Brasil, da forma como trata a questão da remuneração docente, não se 
enquadra no perfil de um país sério, que respeita o profissional da área de 
educação. 

Um aspecto de natureza linguística que logo salta aos nossos olhos 
e que é pertinente destacar é o uso de estruturas paralelas que ratificam a 
opinião veiculada (No Japão se paga bem. Na Finlândia se paga bem. Na Coréia 
se paga bem). Observamos que logo após a apresentação da “tese” a ser 
defendida, o autor do comentário desenvolve a afirmação inicial de seu 
texto mediante o uso de estruturas com organização sintática semelhante 
(i. adjunto adverbial em posição inicial na oração, diferente da posição 
canônica da ordem direta da língua; ii. indeterminação do sujeito, por meio 
do uso de partícula se). Esse paralelismo reitera a força argumentativa da 
posição desse sujeito, sugerindo ao leitor que o Brasil se coloca no cenário 
internacional como um dos poucos países em desenvolvimento que não 
valoriza financeiramente o professor. 

Ainda com relação a esse enunciado, seu autor deixa revelar no fio 
do discurso alguns outros pontos de vista implícitos sobre aspectos da 
vida ordinária, como: i) o fato de que a favela não é um tipo de moradia 
condizente com o nível sociocultural de um professor (Mas, o cara também não 
é obrigado a ser mártir não, ficar sem contas pra pagar, morar na favela, andar a pé. Com 
o salário que andam pagando, professor ia virar mulambo.); ii) quando da adesão a 
movimento grevista, uma parte dos professores preocupa-se apenas com a 
questão salarial, deixando aspectos relevantes como o da realização pessoal 
e o da contribuição para a vida de outros sujeitos (alunos), conforme se lê 
no fragmento (Se o cara quer ser professor, ele se contenta com outros valores na vida, 
ver os alunos progredirem, aprenderem, coisas que o dinheiro não paga.).

Nesse enunciado, o sujeito responde a outro cuja postagem afirma a 
adesão ao movimento docente, porém, questiona a categoria por mobilizar-
se predominantemente em virtude do reajuste salarial, e não por outros 
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fatores importantes, como a melhoria da educação. Essa expressividade é 
resultante da relação intersubjetiva, desencadeada pelo tema discutido. A 
esse respeito, Bakhtin afirma que

[...] a expressividade do nosso enunciado é determinada 
– às vezes nem tanto – não só pelo teor do objeto do 
nosso enunciado, mas também pelos enunciados do outro 
sobre o mesmo tema aos quais respondemos, com os quais 
polemizamos; [...]. A expressividade de um enunciado é 
sempre, em menor ou maior grau, uma resposta, em outras 
palavras: manifesta não só sua própria relação com o objeto 
do enunciado, mas também a relação do locutor com os 
enunciados do outro. (BAKHTIN, 2000, p. 317) (Destaque 
do autor).

A reação-resposta que permeia esse recorte se efetiva, por sua vez, 
na inter-relação de elementos linguísticos – como o uso do adjetivo – e 
elementos extralinguísticos – que envolvem o espaço enunciativo em que 
ocorre a interação, o interlocutor a quem o falante se dirige, o tema que é 
abordado, dentre outros aspectos inerentes essa situação socioverbal. Em 
determinado momento do trecho, o autor adere às ideias defendidas pelo 
sujeito que o antecedeu, quando mostra que o exercício dessa profissão não 
traz riqueza, embora possa trazer realização pessoal, porém, a contestação 
logo é retomada, ao se reportar às condições sociais e econômicas que 
envolvem essa discussão. Isso exemplifica bem o que afirmou Bakhtin 
(2000, p. 317): “Pois nosso próprio pensamento [...] nasce e forma-se em 
interação e em luta com o pensamento alheio, o que não pode deixar de 
refletir nas formas de expressão verbal do nosso pensamento.” 

Um último aspecto digno de nota nesse fragmento é referente ao 
léxico. Observamos que o autor utiliza o termo “nababesco” para caracterizar 
(adjetivar, portanto, valorar!) a palavra “salário”. Essa palavra, no contexto 
retratado/refratado, confere uma densidade ideológica e axiológica bastante 
arrojada ao enunciado, pois sugere um autor com um conhecimento de 
mundo considerável e convoca para a interação um leitor que assuma 
uma posição semelhante, capaz de construir sentidos e multiplicar os fios 
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dialógicos dessa trama discursiva. Um conhecimento presumido, para usar 
um termo de Volochínov [192], sobre o qual se construiu a formulação 
em análise é que “nababo” (nawab, na transliteração do hindu), era 
originalmente o título dado ao alguém que exercia uma função semelhante 
a de um governador provincial ou vice-rei de uma província ou região do 
Império Mogol. Com o tempo, esse termo passou a ser usado como título 
de honraria, sendo usado, figurativamente, para designar uma pessoa rica e 
ostentadora (cf. Wikipedia). 

Considerando o enunciado em análise, constatamos que seu autor se 
inscreve histórica e socialmente, mobilizando um conhecimento de mundo 
extremamente coerente com o ponto de vista que veicula na enunciação, 
quando defende o pagamento de um salário mais condizente com as 
necessidades do professor. Nesse sentido, ao usar o termo “nababesco”, 
o autor do enunciado instaura uma relação dialógica com outras vozes, 
reportando-se a um conhecimento de natureza histórica o qual seus 
interlocutores devem considerar, quando de sua retomada (réplicas, tréplicas 
etc.). Vejamos, agora, outro fragmento:

vickron 24/05/2012 06:09:16 
Vocês acham que professores entram em greve porque são idiotas manipulados 

por interesses políticos? Oras, francamente, eles são mal pagos, e não dão conta de pagar 
as contas no fim do mês, é greve, ou é arranjar outro emprego e desistir de ser professor. 
E sim, claro que a greve prejudica alunos, a quem mais uma greve de professores iria 
prejudicar? Cadê os pais desses alunos? Não são eleitores? Não vão cobrar dos políticos 
que dêem um aumento rápido? Não veem o quanto os professores ganham pouco e o 
quanto os seus filhos estão sendo prejudicados? É um bando de pais de alunos, eleitores, 
que não estão nem aí. E é por isso que os políticos não estão nem aí para a greve dos 
professores... 

Este enunciado evidencia, em primeiro plano, a atitude responsiva 
ativa de um sujeito que se posiciona favoravelmente à greve dos docentes, 
assumindo uma postura questionadora, com perguntas retóricas de 
efeito, em tom de desabafo, que ao mesmo tempo cobra do interlocutor 
uma postura ativa, engajada na militância da luta por melhores condições 
salariais. Chega, inclusive, a conclamar os pais de alunos e sociedade em 
geral (eleitores) a saírem de um possível comodismo, como forma de reagir 
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à situação retratada.  
Verificamos, aqui, um maior grau de inserção desse sujeito na 

esfera discursiva em que enuncia, cuja tomada de decisão materializa-
se no fio do discurso por meio de um léxico quase agressivo (“idiotas 
manipulados”, “bando”) e pelo uso abundante de um sinal de pontuação 
(ponto de interrogação), o que expressa o tom emotivo-valorativo do 
sujeito autor do enunciado. Provavelmente, a intensidade com que esse 
sujeito vivencia essa realidade decorre de seu nível de engajamento nessa 
experiência: a expressividade de um militante será diferente, por exemplo, 
da expressividade de um sujeito que apenas esteja acompanhando os fatos, 
como um telespectador. Essa entonação expressiva, entretanto, não é 
inerente às formas linguísticas, mas “[...] nasce no ponto de contato entre a 
palavra e a realidade efetiva, nas circunstâncias de uma situação real, que se 
atualiza através do enunciado individual.” (BAKHTIN, 2000, p. 313). 

Do ponto de vista da linguagem, registre-se o nível de coloquialidade 
com que o sujeito se expressa e expõe sua opinião. Discursivamente, esse 
uso é pautado pelo conhecimento que esse sujeito tem acerca de sua inserção 
social, pois (i) ele interage por meio de um recurso midiático popular; (ii) 
ele ocupa a posição de um comentador, mais um dentre centenas, milhares, 
o que seria diferente se se tratasse de uma outra função enunciativa, como 
a de presidente de sindicato, reitor de alguma instituição etc. Esse fato 
permite que ele faça determinadas asserções sem preocupações maiores 
com sanções de qualquer ordem. Passemos à análise de mais um elo dessa 
cadeia de comunicação verbal.

fawito2 23/05/2012 09:54:38 
max_the_smart =- > Concordo em partes. O caminho para melhorar a educação 

não é esse [a greve]. É um caminho longo que passa por políticos ganhando menos e 
trabalhando mais, reforma judiciária (nossas leis são muito burocráticas, complexas e 
cheias de falhas), reforma tributária, (com menos impostos as empresas terão mais dinheiro 
para investir na educação profissional), reforma educacional, (incluindo a meritocracia, 
não aprendeu não passa de ano) e a principal, reforma política. Educação de qualidade 
tem que refletir uma sociedade de qualidade como um todo. Greves de professores, ainda 
mais em ano de eleição, só serve para fins políticos. Não é um movimento genuinamente 
dos professores, e sim atende a interesses políticos, e quem sofre é o próprio povo. 
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O enunciado acima constitui uma réplica de “fawito2” a uma postagem 
imediatamente anterior, de autoria de “max_the_smart”. Este retoma ideias 
já apresentadas, defendendo a tese de que os professores merecem salários 
compatíveis com sua função e importância sociais e que há necessidade 
de investimentos em educação, inclusive em aspectos infraestruturais. Em 
seguida, faz uma breve contextualização histórica do contexto de surgimento 
da greve como instrumento de pressão contra os patrões e conclui esse 
raciocínio afirmando que, no caso de greve na educação pública, não há 
efeito sobre os “patrões” e que os maiores prejudicados são os estudantes 
(“Pra mim, isso parece meio como fazer inocentes que não têm nada a ver com isso 
(os estudantes) como reféns. Meio que um sequestro mesmo... porque os únicos que são 
afetados e sofrem a pressão são os estudantes.”).

O sujeito “fawito2”, por sua vez, insere-se no debate posicionando-
se parcialmente a favor de seu interlocutor, porém, atuando com uma 
pretensão de aprofundar o diálogo, no sentido de apontar o “melhor” 
caminho para se resolver os problemas na área de educação no Brasil. Esse 
tom impresso pelo autor ao enunciado adquire contornos dialógicos bem 
mais densos nessa enunciação, pois nela se revela uma posição axiológica 
possivelmente conhecedora de esferas sociocomunicativas diversas, como a 
jurídica, a política, a financeira, a pedagógica etc. às quais se reporta, o que 
imprime um efeito argumentativo intenso ao embate. 

Notamos que, do ponto de vista da organização textual, o autor 
do comentário estabelece uma ordem hierárquica dos tipos de reformas 
de que nosso país necessita, colocando no topo, como um “golpe” final 
na argumentação, a reforma política. Esse entendimento – o de que há 
uma urgente necessidade de uma reforma política – decorre de uma 
compreensão geral por parte da sociedade de que nossa estrutura política 
precisa ser mais funcional e atender aos interesses da população. Segundo 
Volochínov [1926], p. 7, “A comunhão de julgamentos básicos de valor 
presumidos constitui a tela sobre a qual a fala humana viva desenha os 
contornos da entoação”. Nesse caso, a entoação atribuída a esse tema, no 
enunciado em questão, decorre de um conjunto de valores conjuntamente 
sentidos/vistos/avaliados pelos sujeitos sociais brasileiros situados nesse 
contexto em que se formulam esses discursos.
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O uso de um léxico especializado demonstra o nível de 
comprometimento sócio-histórico desse sujeito no universo da discussão 
temática travada nesse fórum de debate, bem como se pode notar um 
tom de convicção, de afirmação de um ponto de vista consolidado e 
amadurecido acerca do objeto de discurso resenhado. O significado das 
palavras empregadas no enunciado é garantido pelos partícipes da interação, 
contudo, se reveste de uma expressividade que marca o lugar desse sujeito 
nessa enunciação. Isso ocorre porque

As significações lexicográficas das palavras da língua 
garantem sua utilização comum e a compreensão mútua 
de todos os usuários da língua, mas a utilização da palavra 
na comunicação verbal ativa é sempre marcada pela 
individualidade e pelo contexto. (BAKHTIN, 2000, p. 313)

Percebemos, nesse sentido, que é exatamente o fato de as palavras do 
enunciado estarem impregnadas da expressividade e individualidade de seus 
autores que possibilita a alternância dos sujeitos falantes, com a exposição 
de suas posições valorativas acerca do objeto de discurso retratado. Também 
não podemos ignorar, nessa análise, o posicionamento claro desse sujeito 
acerca da função do político em nossa sociedade: o “fatiamento” desse 
enunciado revelaria inúmeras camadas discursivas marcadas por diferentes 
entonações expressivas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As especificidades do espaço enunciativo bem como sua organização 
(multimodal) como suporte, o tema da enunciação, o sujeito e sua inserção 
histórico-social, o tom emotivo-volitivo, a expressividade e o estilo dos 
enunciados demonstram que a prática de escrita em ambientes com essa 
caracterização carece, ainda, de uma descrição/análise mais consistente, 
com vistas à compreensão da densidade e complexidade das relações 
dialógicas que aí acontecem. A perspectiva dialógica da linguagem parece 
poder contribuir de forma significativa, uma vez que encara o discurso 
como língua viva, real e concreta. 

As ideias do Círculo de Bakhtin revisitadas nessa comunicação, 
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juntamente com os dados analisados, ainda que de forma não tão 
aprofundada, apontam para o fato de que a escrita, quando abordada na 
perspectiva do dialogismo bakhtiniano, consiste: i) numa prática social de 
linguagem extremamente complexa, para a qual concorrem questões de 
todas as ordens possíveis: linguística, enunciativa e discursiva; ii) numa 
prática social de linguagem da qual o sujeito participa na qualidade de um 
centro de valores, com multifacetadas visões de mundo acerca da realidade 
em que se situa.
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Os sistemas de aprendizagem se movem para a beira 
do caos porque o equilíbrio significaria sua morte.

Paiva, 2009, p. 187
RESUMO

Nosso objetivo neste texto é discutir o bilinguismo como um fenômeno 
complexo no qual vários elementos interagem e, como tal, pode ser observado 
e analisado a partir de diferentes perspectivas. Focaremos nas questões de 
aquisição, principalmente na perspectiva gerativista, ou abordagem paramétrica, 
como também é conhecida (PINKER, 1984; O’GRADY, 1997;  MEISEL, 
2000,2011; SNYDER, 2007), a qual considera os conceitos de língua-I e 
lingua-E e os variados tipos de bilinguismo resultantes de diferentes processos 
linguísticos de aquisição da linguagem (CHOMSKY, 1965, 1995, 2000; WHITE, 
2003). Abordamos, ainda, a questão do impacto que o bilinguismo exerce sobre 
o sistema cognitivo e linguístico dos aprendizes, salientando as vantagens que a 
reorganização neural durante a aprendizagem de duas línguas estabelece, tanto 
para os bilíngues precoces como para os longevos (HEREDIA; ALTARRIBA, 
2001; BIALYSTOK, CRAIK, KLEIN; VISWANATHAN, 2004; GROSJEAN, 
2008; KRAMER; MOTA, 2012). Para ilustrar a discussão, utilizamos dados 
de pesquisas desenvolvidas em escolas bilíngues na cidade de Natal/RN, bem 
como práticas de ensino nesses contextos. Com bases nesses dois aspectos

1  Este texto é derivado dos debates realizados na mesa-redonda “Perspectivas bilíngües no ensino-
aprendizagem de línguas”.
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envolvidos no desenvolvimento bilíngue, discutimos a questão da complexidade 
das variáveis relacionados ao bilinguismo em suas várias manifestações. 
Palavras-Chave: Bilinguismo; aquisição; cognição; complexidade.

ABSTRACT

Our aim with this text is to discuss bilingualism as a complex phenomenon in 
which various elements interact to add up to its characterization. As a complex 
phenomenon, it is possible to observe and analyze bilingualism from different 
standpoints. We will focus on acquisition from a generative perspective, 
also known as the parametric approach (PINKER, 1984; O’GRADY, 1997;  
MEISEL, 2000, 2011; SNYDER, 2007), which considers I-Language and 
E-Language and the different linguistic processes involved in characterizing a 
bilingual (CHOMSKY, 1965, 1995, 2000; WHITE, 2003). We will also address 
the positive impact that bilingualism exerts over the learners’ cognitive and 
linguistic systems, highlighting the advantages that the neural reorganization 
that takes place during the learning of  two languages establishes to both early 
and long-term bilinguals (HEREDIA; ALTARRIBA, 2001; BIALYSTOK, 
CRAIK, KLEIN; VISWANATHAN, 2004; GROSJEAN, 2008; KRAMER; 
MOTA, 2012). Our observations will turn to some practices in bilingual 
schools in the city of  Natal/RN as well as the research data developed in this 
context. Based on these two issues involved in bilingual education, we will 
bring into focus the complexity of  the aspects that relate to bilingualism in its 
many manifestations.
Keywords: Bilingualism; acquisition; cognition; complexity.

INTRODUÇÃO:  a emergência do ensino bilíngue na 
contemporaneidade

Os avanços científicos e tecnológicos têm exercido um grande 
impacto nas questões relacionadas ao bilinguismo. Social, econômica e 
politicamente, pela emergência da necessidade de interação com uma 
sociedade dita globalizada e supostamente conectada por tecnologias da 
informação. Cientificamente, pelos avanços que possibilitam descortinar 
novos horizontes por meio de campos como a neurociência, a linguística 
cognitiva, a psicolinguística, dentre outros, possibilitando uma compreensão 
mais ampla do fenômeno do bilinguismo, bem como diferentes perspectivas 
para que se possa compreender sua especificidade e complexidade, focando 
não apenas em ocorrências linguísticas isoladas, mas a partir de uma visão 
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mais ampla do fenômeno, posicionando-o em contextos específicos 
e relacionando-o aos aspectos sociais e culturais em que ocorrem, 
principalmente em função da globalização.

Ao explorar os aspectos da globalização e sua relação com a 
linguagem, Fairclough (2006, p. 13) afirma que esta é, em parte, um processo 
discursivo, que envolve gêneros e discursos e, por essa razão, segundo 
o autor, é fácil confundir o verdadeiro processo de globalização com os 
discursos da globalização. Fairclough denomina de “globalismo” o discurso 
da globalização que a representa em termos reducionistas econômicos 
neoliberais inseridos em uma estratégia para infligir e redirecionar os 
reais processos da globalização (FAIRCLOUGH, 2006, p. 40). O autor 
apresenta, ainda, seis argumentos essenciais sobre o globalismo conforme 
identificados por Steger (2005), segundo quem a globalização: é sobre a 
liberalização e integração dos mercados, é inevitável e irreversível, ninguém 
é responsável por ela, beneficia a todos, acentua a divulgação da democracia 
no mundo e requer uma guerra contra o terror.

Nesse contexto, o ensino da língua inglesa assume um papel bastante 
relevante, pois os processos globalizantes são mediados pela linguagem e a 
língua inglesa exerce significativo papel na geopolítica do mundo atual e, por 
essa razão, a emergência do ensino bilíngue assume um papel significativo e, 
como resultado dessas necessidades, começaram a surgir escolas bilíngues 
em diversas partes no território nacional, fora do eixo São Paulo-Rio de 
Janeiro-Brasília, locais reconhecidos pela presença de escolas bilíngues de 
diferentes idiomas e, mais especificamente, na cidade de Natal/RN, onde 
atuam dois dos autores deste texto, onde surgiram tanto filiais de escolas 
bilíngues internacionais como escolas locais que adaptaram seus currículos 
e passaram a usar a nomenclatura de “currículo bilíngue” em seu ensino.

No entanto, no que se refere à educação bilíngue (GENESEE, 1994) 
pouco tem sido feito em termos teóricos e de pesquisas e pouco se conhece 
sobre os aspectos educacionais do bilinguismo no Brasil (MELLO, 1999; 
MEGALE, 2012; MARCELINO, 2009; FLORY; SOUZA, 2009;), quer em 
contextos de educação fundamental e média, quer em centros de pesquisa 
que promovam estudos sobre os aspectos do bilinguismo e que possam ter 
impacto direto na prática pedagógica, por meio da formação de professores 
que possam atuar em contextos bilíngues. 
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Com base nesse cenário de mudanças, e a partir das diferentes 
acepções do que significa “ser bilíngue” (GROSJEAN, 1982; WEI, 2000), 
pretendemos debater aspectos relacionados à educação bilíngue em 
seu contexto mais amplo e no contexto de Natal, mais especificamente, 
promovendo o debate sobre questões relacionadas a políticas linguísticas, 
currículos e biletramento, assim como sobre o atual estado das pesquisas 
em bilinguismo e os papeis de alunos e professores em diversos contextos 
educacionais.

Com o objetivo de contribuir com elementos para uma maior 
compreensão do fenômeno e tomando por base esse panorama de 
emergência da educação bilíngue, este texto está estruturado de modo a 
apresentar uma sucinta visão sócio-histórica de aspectos relacionados 
ao bilinguismo e ao ensino bilíngue, como foco nas práticas na cidade 
de Natal para delimitarmos o escopo do fenômeno do bilinguismo para 
questões relacionadas à aquisição de linguagem em contextos bilíngues, 
bem como os aspectos cognitivos envolvidos nessas práticas. Finalizamos 
com considerações sobre a complexidade do fenômeno e os elementos 
nele envolvidos que devem ser levados em consideração nas práticas em 
contextos bilíngues.

1. Uma breve visão sócio-histórica

Conhecer as práticas bilíngues nos diferentes contextos permite que 
se conheçam as ações e políticas de cada contexto de modo que possam ser 
elaboradas novas políticas públicas a partir dos resultados evidenciados pelas 
pesquisas, bem como empreender ações que abordem os diferentes aspectos 
envolvidos na educação bilíngue, indo desde a formação de professores, 
passando pela análise, preparação ou adoção de materiais didáticos para 
contextos bilíngues, assim como ações envolvendo pais e comunidade, no 
intuito de incrementar as práticas de ensino e aprendizagem em tais locais.

Outro elemento a ser considerado é a miríade de mitos e crenças 
que envolvem o ensino bilíngue, pois, uma vez que há pouca pesquisa ou 
divulgação dos aspectos envolvidos no bilinguismo, é comum convivermos 
com crenças sobre os supostos impactos do bilinguismo na educação, 
principalmente na educação infantil, onde é comum ouvir afirmações do 
tipo: “Aprender duas línguas confunde a criança e diminui sua inteligência”, 
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“A criança deve aprender uma primeira língua adequadamente. Depois se 
pode ensinar outra”, “Uma criança que aprende duas línguas não vai se 
sentir à vontade com nenhuma delas”, “Os bilíngües precisam traduzir de 
sua língua ‘mais forte’ para sua língua ‘mais fraca’”, “Crianças que recebem 
educação bilíngue serão ótimos tradutores”, e outras vários mitos, como 
pode ser verificado em site sobre famílias bilíngues (KANDOLF, 1995). 
Esses mitos, como se vê, são baseados no senso comum e nada tem de 
empírico que os comprove, pelo contrário, muitas pesquisas já realizadas, 
com o advento da neurociência, comprovam que o bilinguismo impacta 
positivamente o desenvolvimento cognitivo das crianças, principalmente por 
propiciar maior plasticidade e flexibilidade entre as sinapses, característica 
que facilita aprendizagens subsequentes (GROSJEAN; LI, 2013). 

Devemos considerar também as características do contexto brasileiro, 
um país de dimensões continentais que, no entanto, prima pelo mito do 
monolinguismo, segundo o qual, “A língua portuguesa falado no Brasil 
apresenta uma unidade surpreendente”, considerado por Bagno (1999, p. 
15), como “o maior e o mais sério dos mitos que compõem a mitologia 
do preconceito linguístico no Brasil”, uma vez que não são levados em 
consideração, por exemplo, contextos bi/multilíngues em que mais de 
uma língua pode ser falada, mas não necessariamente escrita, como retrata 
Cavalcanti (1999) em sua pesquisa sobre bi/multilinguismo em contextos 
indígenas, além de outros contextos de imigrantes e de minorias linguísticas 
no vasto cenário sociolinguístico brasileiro.

Uma outra problemática consiste em definir o que é “ser bilíngue”. 
A definição de Bloomfield, no início do século XX pode ser considerada 
o ponto de partida para outras definições posteriores. Para o autor, 
ser bilíngue é ter o domínio igual a de um nativo para as duas línguas 
(BLOOMFIELD, 1933). Já nos anos 1960/1970, Macnamara (1966) define 
o bilíngue como aquele que tiver uma das habilidades (falar, escrever, ler, 
ouvir) em língua diferente de sua língua materna. Outros estudiosos como 
Mackey (1962), que tratou da diversidade de situações bilíngues ao redor 
do mundo; Lambert (1967), que desenvolveu pesquisas com técnicas da 
psicologia social; Paradis (1978) que estabeleceu o elo entre o bilinguismo 
e a neolinguística; Grosjean (1982), para quem o bilíngue é o falante que 
usa duas ou mais línguas (ou dialetos) em sua vida diária. Estes estudos 
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sinalizam para a evolução da noção de bilíngue, trazendo para o campo 
novas concepções ao passo que os estudos vão se desenvolvendo e novas 
pesquisas se agregam às já existentes, revelando diferentes aspectos do 
fenômeno, até visões mais amplas, como a de Wei (2000), para quem o termo 
bilíngue descreve alguém que utilize dois idiomas, independentemente de 
seu nível de proficiência.

O trabalho de Wei representa um grande avanço nos estudos sobre 
bilinguismo, principalmente na dificuldade de definição e classificação 
do conceito. O autor (WEI, 2000, p. 5) apresenta uma lista em torno de 
40 termos classificadores do sujeito bilíngue, onde encontramos termos 
como: sequencial, tardio, simultâneo, balanceado, consecutivo, diagonal, 
dominante, funcional recessivo, produtivo, secundário, natural, horizontal 
e assim por diante. Essa variedade aponta para o aspecto mais marcante do 
fenômeno do bilinguismo: definir com precisão o grau ou proficiência com 
que cada indivíduo usa cada um dos idiomas que utiliza, se é que isso venha 
a ser possível, dada à quantidade de variáveis envolvidas.

Em estudo sobre a educação bilíngue em Natal/RN (VIAN JR et alli, 
2013), apresentou-se um mapeamento preliminar das práticas pedagógicas 
em quatro escolas bilíngues na cidade. Neste estudo, os pesquisadores 
objetivaram traçar o perfil das escolas bilíngues, o perfil dos professores 
atuando nessas escolas e a proposta pedagógica de cada uma delas. Foram 
mapeadas as escolas bilíngues na cidade com o objetivo de responder a 
duas perguntas de pesquisa: (1) De que maneira a educação bilíngue se 
configura nas escolas particulares de Natal/RN que oferecem programas 
específicos para educação bilíngue? e (2) Como estão organizados os 
atores (escola, organização didática e pedagógica, alunos, etc.) dentro das 
concepções para o ensino bilíngue na realidade atual de escolas particulares 
da cidade de Natal/RN? O estudo revelou que o que se pratica na cidade 
é um bilinguismo parcial biletrado, em que há a exposição ao inglês e ao 
português, embora com cargas horárias diferenciadas dedicadas a cada uma 
das línguas nas diferentes escolas.

A partir dessa perspectiva sintética sobre as evoluções pelas quais 
passaram o conceito de bilíngue e da pesquisa desenvolvida em Natal/
RN, reduziremos o escopo do fenômeno para dois aspectos: a perspectiva 
aquisicionista e a perspectiva cognitiva.
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2. A perspectiva da aquisição no bilinguismo

Como mencionado anteriormente, a dificuldade em se definir o 
significado de bilinguismo é atestado ao longo de décadas por diferentes 
autores e pesquisadores conhecidos (BLOOMFIELD, 1933, THIERRY, 
1978, WEI2, 2000, WHITE, 2003, MEISEL, 2011, entre outros). Para fins 
de nossa discussão, e pela brevidade, assumiremos as seguintes premissas 
sobre o que é um indivíduo bilíngue: (i) todos que falam duas línguas 
são bilíngues3;(ii) é possível crescer falando-se duas línguas, ou ainda (iii) 
aprender primeiramente uma língua nativa e, na sequência, uma outra língua. 
Há inúmeros tipos de bilíngues, mas de uma perspectiva aquisicional, as 
caracterizações se dão sempre a partir dos processos de aquisição.    

Por mais que se defina o que é um bilíngue ou se discutam novas 
noções com bases em diferentes análises e abordagens teóricas, todos os 
tipos possíveis de bilíngues podem ser classificados com base em uma 
diferenciação pautada na aquisição: aquisição simultânea e aquisição 
consecutiva4. Ao se examinar o quadro tipológico de Wei (2000), podemos 
analisar todos aqueles bilíngues em relação a seu momento de aquisição. A 
questão na verdade é: a aquisição da língua A se deu ao mesmo tempo que a 
aquisição da língua B (aquisição simultânea) ou a língua A foi adquirida após 
a língua B ser adquirida (aquisição consecutiva)?

Por mais que a literatura refine suas definições, o que encontramos no 
contexto brasileiro pode ser ainda outro tipo de bilíngue. Marcelino (2009) 
desenvolve e discute tal ideia, apresentando a noção de bilíngue consecutivo 
de infância, que seria uma mescla de (ii) e (iii) acima.  Ainda sobre a noção 
de competência de um falante (Língua-I) a partir da aquisição, Roeper 
(1999: 169) defende que todo falante tem um conjunto de minigramáticas 
para diferentes domínios, de forma que todo falante é bilíngue. Nessa visão, 
a capacidade desenvolvida por um falante para entendimento de outras 
2 Wei, 2000 traz uma classificação abrangente de tipos de bilíngues, o que foge do escopo deste 

texto. Para maiores esclarecimentos acerca dos tipos de bilinguismo e classificação, ver Wei, 2000; 
Flory et al, 2009 e referências lá citadas.

3 Há, obviamente, a caracterização de bilíngues a partir de habilidades que não a de produção oral; 
no entanto, ao se tratar de aquisição, é necessário que se considere um parâmetro referencial, e 
para este trabalho, assumimos a habilidade de produção oral, que possibilita o vislumbramento de 
comparação de diferentes tipos de bilíngues a partir da habilidade de comunicação. 

4 Há outros nomes para aquisição simultânea: aquisição na infância, aquisição precoce, e para 
aquisição consecutiva: aquisição tardia, aquisição sucessiva.
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gramáticas caracteriza um tipo de bilinguismo, e seríamos todos bilíngues 
em diferentes gramáticas de nossa própria língua, lembrando que, em uma 
visão aquisicionista, a língua é o estado final do desenvolvimento de uma 
gramática de L1 (a Língua-I, competência), ou seja, sua língua nativa:

Faculdade da linguagem --------------L1 (uma gramática)
Faculdade da linguagem---------------L1 (Gramática1, Gramática2, 
Gramática 3)

O falante, então, exposto a diferentes gramáticas, cria variações de 
uma mesma gramática, de forma bem similar ao que faz uma criança exposta 
a duas línguas, que desenvolveria gramáticas diferentes, pertencentes às 
duas línguas distintas. O desenvolvimento da linguagem, nessa perspectiva 
se dá dentro da perspectiva da Teoria de Princípios e Parâmetros, em que 
os Princípios são a parte da linguagem em desenvolvimento que é comum 
a todas as línguas naturais (humanas), e Parâmetros correspondem à 
variação entre as línguas. Sendo assim, as línguas variam entre si, mas de 
uma forma prevista e lógica. De forma semelhante, o aprendiz de uma L1 
desenvolve várias estruturas a partir da marcação de um Parâmetro presente 
em sua língua, não necessitando aprender conscientemente estrutura por 
estrutura. O aprendiz de uma L2 (consecutivo) deve aprender as estruturas 
separadamente, uma vez que marcação de Parâmetros não está mais 
disponível para ele. O aprendiz de L2 simultâneo, ou o bilíngue de infância, 
apreenderia o Parâmetro e todas as estruturas relacionadas a ele, justificando 
a instantaneidade da aquisição.

Em outras palavras, independentemente da classificação tipológica 
do bilíngue, contexto social e utilização da língua, a aquisição (ao menos 
a Língua-I) é um fenômeno que ocorre, e os processos através dos quais 
ela ocorre apresentam hipóteses sobre as tipologias. O essencial é que o 
indivíduo esteja exposto à língua, a fim de que obtenha dados essenciais 
para o desenvolvimento linguístico, de acordo com o contexto em que está 
inserido. As reflexões sobre as práticas pedagógicas visam a pesquisar as 
melhores e mais efetivas formas para que tal desenvolvimento ocorra da 
melhor e mais significativa forma. 
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3. A perspectiva cognitiva e o desenvolvimento da interlíngua

Uma pergunta frequente na área de pesquisa sobre o bilinguismo é de 
que forma o fenômeno de aprender ou falar duas (ou mais) línguas afeta o 
desenvolvimento cognitivo e linguístico dos aprendizes. Apesar de, como já 
dissemos, o bilinguismo ter sido apontado como uma experiência negativa 
para as crianças durante muito tempo, hoje se sabe que, ao contrário, 
ele apresenta benefícios que vão muito além das habilidades verbais 
(GROSJEAN; LI, 2013; ALTARRIBA; HEREDIA, 2008).  

Quando se pensa no processo de reorganização neural a que o cérebro 
do aprendiz bilíngue está submetido e na natureza dos processos mentais 
que daí advêm, percebe-se que o que à primeira vista parece uma ‘salada 
linguística’ ou ‘confusão mental’, percebida através de fenômenos como o 
codeswitching5 e o TOT (Tip of  the Tongue)6, é de fato evidência de processos 
cognitivos e neurais altamente complexos e especializados (ALTARRIBA;  
HEREDIA, 2008).

Uma ampla gama de estudos têm indicado vantagens cognitivas de 
falantes bilíngues em relação a seus pares monolíngues, sejam eles bilíngues 
precoces ou longevos (HEREDIA; ALTARRIBA, 2001; BIALYSTOK, 
CRAIK, KLEIN; VISWANATHAN, 2004; GROSJEAN, 2008; KRAMER; 
MOTA, 2012; GROSJEAN; LI, 2013). Em geral, estudos reportam uma 
vantagem bilíngue em relação à flexibilidade cognitiva, controle inibitório, 
alocação de recursos atencionais, memória operacional, inteligência e 
criatividade na resolução de problemas. (ALTARRIBA; HEREDIA, 
2008). Além disso, estudos recentes em neuroimagem têm mostrado que 
a constante alternância de códigos em que os bilíngues invariavelmente e 
inevitavelmente engajam cria conexões menos rígidas entre os neurônios, 
formando sinapses mais flexíveis (entre as palavras e seus referentes, por 
exemplo) o que, por sua vez, permite mais plasticidade entre elas (PARADIS; 
GENESEE; CRAGO, 2011). Sabe-se que a plasticidade é a base neural 
para qualquer aprendizagem (DEHAENE, 2000), portanto, quando mais 

5 Code-switching ou language switching ocorre quando um falante bilíngue está usando uma língua e 
alterna para outra que possua em seu aparato linguístico. (ALTARRIBA; HEREDIA, 2008, p. 86, 
tradução nossa).

6 O fenômeno de Tip of  the Tongue é quando, embora o indivíduo tenha conhecimento de um nome 
de item ou pessoa, esta informação está temporariamente indisponível para ele (ALTARRIBA; 
HEREDIA, 2008, p. 86, tradução nossa).   
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flexibilidade e plasticidade sináptica, mais predisposição a acontecerem 
aprendizagens subsequentes. De achados científicos como esses derivam 
algumas generalizações do senso comum, como, por exemplo, a de que 
indivíduos bilíngues são mais inteligentes. 

Ainda no escopo cognitivo, com relação aos padrões de preservação 
e perda, característicos da idade avançada, como, por exemplo, a diminuição 
na velocidade de processamento, a diminuição da capacidade de memória 
de trabalho, uma maior suscetibilidade a interferências e o declínio das 
funções sensoriais, estudos têm apontado que, em geral, bilíngues longevos 
parecem ser menos afetados por tais déficits cognitivos que seus pares 
monolíngues (KRAMER; MOTA, 2012). Baseados nisso, vários autores têm 
argumentado que o bilinguismo pode atenuar alguns efeitos negativos do 
envelhecimento e atuar como uma espécie de proteção às funções cognitivas 
ao longo da vida. (BIALYSTOK, CRAIK, KLEIN; VISWANATHAN, 
2004; KRAMER; MOTA, 2012).

Em relação ao desenvolvimento linguístico do aprendiz bilíngue 
percebe-se, semelhantemente à reestruturação do aparato cognitivo 
descrita acima, a presença de um sistema linguístico parcial e intermediário, 
que em parte carrega traços da língua materna e em parte se assemelha 
gradativamente à língua-alvo. Este construto transitório, denominado de 
Interlíngua (SELINKER, 1972), tem servido há pelo menos quatro décadas 
como modelo teórico para a compreensão do desenvolvimento linguístico 
em bilíngues. 

Um exemplo de estudo com sujeitos bilíngues conduzido de acordo 
com o paradigma proposto pela teoria da Interlíngua, no âmbito da UFRN, 
é o de Leite (2012). A pesquisadora investigou o desenvolvimento da 
escrita de crianças em inglês como língua adicional no segundo ano do 
Fundamental I em uma escola bilíngue. Os dados qualitativos desse estudo 
semilongitudinal descrevem os diversos processos da interlíngua desses 
aprendizes ao se aproximarem da língua alvo. As hipóteses formuladas pelas 
crianças nesse estudo, embora evidenciem uma forte interação da língua 
materna (português brasileiro) com o sistema que está sendo adquirido, 
como já era esperado, demonstram também a aplicação de generalizações 
advindas do próprio sistema da língua alvo (inglês) bem como a testagem 
de estratégias de aprendizagem idiossincráticas resultantes da interação da 
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criança com sua própria experiência de aprendizagem. 
 Questões envolvendo indivíduos bilíngues têm atraído cada 

vez mais a atenção de neurocientistas. Grosjean e Li (2013) propõem o 
termo neurobilinguismo para a área de pesquisa que tem se ocupado de 
questões como: as diferenças entre o cérebro de bilíngues e monolíngues, 
o armazenamento de duas línguas na memória, a identificação dos traços 
neurais do language switching, etc. Tais pesquisas avançam rapidamente à 
medida que as técnicas de neuroimagem também são aperfeiçoadas a uma 
velocidade impressionante. Tudo isso clama por perspectivas, conceitos e 
modelos metodológicos interdisciplinares, com vistas a elucidar as complexas 
interações entre as múltiplas variáveis que compõem o bilinguismo. 

4. A questão da complexidade do bilinguismo

Dados os aspectos interdisciplinares e a complexidade do fenômeno 
expostos até aqui, e como modo de contribuir com os estudos bilíngues 
no Brasil, propomos um olhar a partir dos paradigmas das ciências da 
complexidade.

Aspectos relacionados aos sistemas adaptativos complexos e à teoria 
do caos têm surgido no campo da Educação (MORIN, CIURANA, MOTTA, 
2003; MORIN, 2005; ALMEIDA, 2009, 2012) e da Linguística Aplicada 
(LARSEN-FREEMAN; CAMERON, 2008) e, mais especificamente, a 
aquisição de segunda língua (PAIVA; NASCIMENTO, 2009).

Ao traçar um mapa das ciências da complexidade e ao estabelecer 
a relações destas com a educação, Almeida (2012, pp. 62-68) elenca onze 
tópicos para indicar caminhos e pistas para a compreensão dessas ciências, 
que apresentamos listadas a seguir por meio de palavras-chave:

1. Dimensões diversas, traços diversos, indistinção interna.
2. Distinção complexo x complicado.
3. Incerteza.
4. Imprevisibilidade.
5. Não-determinístico, não-linear, instável.
6. Auto-organização.
7. Inacabamento.
8. Dependente e autônomo.
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9. Emergente.
10. Longe do equilíbrio.
11. Tensão determinismo x liberdade.

Promovendo uma delimitação do campo mais amplo das ciências 
da complexidade, destas para a educação e daí para o ensino de línguas e, 
mais especificamente o bilinguismo, podemos afirmar que compreender 
o bilinguismo configura-se como um fenômeno complexo, uma vez que 
estamos lidando com aspectos individuais na relação que se estabelece entre 
alunos-professores-línguas nos ambientes de ensino aprendizagem. Paiva 
(2009), ao tratar dos sistemas adaptativos complexos e da teoria do caos no 
campo de aquisição de segunda língua, afirma que, ao mesmo tempo que cria 
instabilidade, promove a autonomia e a conscientização de oportunidades 
“para que exerçam criatividade, agência e para que construam sua identidade 
de falante de uma segunda língua” (PAIVA, 2009, p. 203). 

Em função desses elementos, ao considerarmos o fenômeno do 
bilinguismo por um prisma complexo, que ocorre em ambientes de 
ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, podemos concebê-lo a partir 
da interação complexa de três elementos: os alunos, os professores e os 
sistemas linguísticos da línguas em uso, que também fornecem os dados a 
partir dos quais o falante desenvolve o seu sistema lingüístico, configurando 
como um contínuo quebra-cabeça, inacabado, incompleto, em constante 
construção e transformação, como pretende ilustrar a Figura 1 a seguir:

Línguas Aluno

Professor

Figura 1 – Elementos envolvidos no bilinguismo como 
um fenômeno complexo
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Cada um desses elementos compreende apenas três peças de um 
quebra-cabeça complexo e cada um traz inerente a si uma infinidade de 
elementos que interagem no momento em que as línguas são utilizadas: 
os elementos aquisicionais e cognitivos apresentados nos itens 2 e 3, os 
sistemas linguísticos de cada uma das línguas, com os seus aspectos 
lexicais, sintáticos, semânticos, pragmáticos, textuais e discursivos e todos 
os elementos a eles inerentes: a pronúncia, o vocabulário, a adequação a 
situações sociais específicas, etc.; o indivíduo bilíngue e todos os fatores 
cognitivos, psicológicos, afetivos, sociais, que entram em ação no momento 
da aquisição da língua e do seu uso e professor, do mesmo modo, com todos 
os fatores sociais e individuais que são acionados no momento das interações 
em sala de aula, bem como seus saberes, habilidades, metodologias, etc.

Temos, desse modo, um fenômeno complexo que, como indicado por 
Almeida (2012), nos onze tópicos das ciências da complexidade expostos 
anteriormente, comporta diversas dimensões, traços diversos, indistinção 
interna, é incerto, imprevisível, mas, ao mesmo tempo, se mantém pela 
auto-organização, como comprovam os estudos sobre interlíngua7, por 
exemplo, e, por essa razão, é autônomo, emergente, longe do equilíbrio 
na constante tensão entre os aspectos determinísticos, como as estruturas 
linguísticas que, no entanto, ocorrem de acordo com a liberdade do usuário 
de acordo com os elementos que são acionados em suas interações, como 
os fatores externos como 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nosso objetivo neste texto foi apontar apenas a ponta do iceberg do 
fenômeno complexo em que se constitui o bilinguismo e os estudos sobre 
educação bilíngue no Brasil.

A abordagem gerativa que aqui apresentamos oferece uma 
possibilidade de entendimento da computação feita pelos aprendizes de 
L2 em seu processo aquisicional, precoce ou tardio, que utiliza dados da 
L2 e os balanceia e negocia com o meio, com as atividades em que está 
envolvido e sua liberdade de uso. Este falante desenvolve sua L2 de acordo 
com seu momento de aquisição, o contexto em que está inserido, a utilização 
e relevância social da língua, atestando a complexidade do fenômeno.
7 Na perspectiva gerativa, o uso da L2 ou a interlíngua corresponde à Língua-E.
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Recorremos ao desenvolvimento cognitivo e neural, resultante da 
aprendizagem bilíngue e também concomitante a ela, para demonstrar 
que o impacto de aprender duas línguas extrapola os contornos notórios 
do comunicativo e do linguístico. O bilinguismo desencadeia, também, 
uma série de outros benefícios, que vão desde o controle mais eficiente e 
eficaz dos recursos atencionais na infância até a preservação das funções 
cognitivas na longevidade, por exemplo.   

Dentro de sua complexidade, o fenômeno também é analisável 
a partir de diferentes frentes que convergem no indivíduo bilíngue, que 
desenvolve a sua linguagem em uso, Interlíngua ou Língua-E, de acordo 
com os fatores externos e intervenientes, e dentro de sua autonomia, às 
vezes reportando-se às regras da L2, às vezes recorrendo às estruturas e 
lógica de sua L1. 

Há que se considerar, por fim, os demais possíveis elementos 
sociológicos, antropológicos, filosóficos, psicológicos, afetivos, geográficos, 
históricos dentre vários outros que entram em ação para compor a 
complexidade do bilinguismo. O objetivo neste artigo não foi esgotar 
as possibilidades de olhares para o bilinguismo, mas sim, iluminar uma 
pequena faceta desse fenômeno.
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O DESENVOLVIMENTO DA INTERLÍNGUA NA 
APRENDIZAGEM DA ESCRITA EM INGLÊS EM UMA 
ESCOLA BILÍNGUE

THE DEVELOPMENT OF INTERLANGUAGE IN THE 
LEARNING PROCESS OF WRITING IN ENGLISH IN A 
BILINGUAL SCHOOL

Lígia Leite
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 Janaina Weissheimer 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

RESUMO

Este estudo visa a investigar o desenvolvimento da Interlíngua escrita em inglês 
como Língua Adicional (LA) por alunos do 2º Ano do Ensino Fundamental 
I em uma escola bilíngue da cidade de Natal-RN. Para tanto, a pergunta de 
pesquisa norteadora deste trabalho foi (a) quais hipóteses podem ser inferidas 
sobre o desenvolvimento da escrita dos aprendizes bilíngues de inglês como 
LA? Os 38 participantes foram submetidos a duas etapas de coleta de dados 
com um intervalo de trinta dias entre elas. As produções dos participantes 
foram analisadas qualitativamente, incluindo características essencialmente 
descritivas que buscaram interpretar as etapas do processo de escrita em LA 
dos aprendizes. Através dessas interpretações foi possível compreender os 
processos cognitivos centrais da Interlíngua escrita de acordo com os dados 
gerados pelos aprendizes bilíngues. Autores sugerem que os erros cometidos 
pelos aprendizes de ambas as línguas mostram-se úteis para que eles verifiquem 
se suas hipóteses estão certas ou erradas de acordo com a língua que estão 
testando/aprendendo (SELINKER, 1972; CORDER, 1971). Essa estratégia é 
importante para a construção da LA e a verificação de erros e acertos, tendo 
em vista que erros e acertos nada mais são que estratégias para verificar o 
aprendizado neste terceiro sistema que funciona independentemente do 
sistema de L1 e também do sistema de LA que está sendo aprendido.
Palavras-Chave: Interlíngua, Bilinguismo, Inglês como Língua Adicional.
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ABSTRACT

The aim of  this study is to investigate the development of  written Interlanguage 
in English as an Additional Language (AL) by students in the 2nd grade of  
Ensino Fundamental I in a bilingual school in the city of  Natal-RN. For this 
purpose the research questions that guided this study was (a) which hypotheses 
could be inferred from the writing development of  the bilingual learners of  
English as AL? The 38 learners participated in the two parts of  data collection 
within the thirty days. The productions of  the learners were analyzed including 
the qualitative aspect which comprehended descriptive characteristics that 
tried to interpret the steps of  the acquisition of  writing in AL by the learners. 
Through these interpretations, it was possible to understand the central 
cognitive processes of  written Interlanguage according to the data generated 
by the learners. Authors suggest that the mistakes made by the learners of  both 
languages are important to verify of  their hypotheses are right or wrong in 
the language they are testing/learning (SELINKER, 1972; CORDER, 1971). 
This strategy is important for the constitution of  AL and the verification of  
mistakes and successes, considering that these mistakes and successes are useful 
strategies to check the learning in this third system, that works independently 
of  the L1 and AL that has bee acquired.
Keywords: Interlanguage, Bilingualism, English as an Additional Language, 
Input.

INTRODUÇÃO1

Que tipos de arranjos e suportes educativos inserem e auxiliam o 
bilinguismo na rotina de uma criança? Na verdade, o mundo nos leva a 
outras línguas das formas mais indiretas possíveis. Já não conseguimos 
identificar alguém que não tenha sido influenciado por uma palavra 
estrangeira, que não a tenha inserido em seu repertório. Isso acontece com 
pessoas de qualquer idade, inclusive com crianças. 

Em algumas comunidades, por outro lado, o bilinguismo é 
simplesmente esperado. Em casos assim, a organização social da língua tanto 
em casa quanto na escola permite que as crianças adquiram um segundo 
idioma sem transtornos. Em diversos lugares do mundo, a aprendizagem 

1 Este artigo é parte da dissertação de mestrado defendida em Fevereiro de 2013 por mim e 
orientada pela Profa. Dra. Janaina Weissheimer e os dados reportados aqui são um recorte do 
trabalho completo.
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do inglês pode ser simultânea à da língua local, ou até mesmo inserida antes 
ou depois, dependendo da quantidade de dialetos que o local ofereça e aos 
quais a criança será exposta.

Por outro lado, o Brasil, no que se refere a contextos bilíngues, é 
um país oficialmente monolíngue, apesar da vastidão territorial. Mesmo 
assim, a inserção de crianças em um contexto escolar bilíngue ainda na 
primeira infância é um assunto atual e que tem atraído a atenção de pais e 
educadores, visto que, somente no Ensino Fundamental II as crianças – em 
sua maioria – têm contato com o aprendizado da segunda língua em termos 
formais. Portanto, para atender às necessidades de um mundo cada vez 
mais multilíngue, as escolas privadas têm incorporado a educação bilíngue 
mais cedo na rotina das crianças.

No estudo reportado neste artigo, propomos a investigação da 
aquisição da habilidade escrita em inglês como Língua Adicional (doravante 
LA) – em nível ortográfico – por crianças em contexto bilíngue (ainda 
em fase de alfabetização). A coleta de dados para esta pesquisa aconteceu 
durante um mês em uma escola bilíngue na cidade de Natal-RN, com 
38 alunos do 2º Ano do Ensino Fundamental I que foram submetidos a 
duas fases de coleta de dados. Nessa escola, a exposição à LA acontece 
diariamente porque são oferecidas aulas de inglês cinco vezes por semana, 
com duração de quarenta e cinco minutos cada.

Para descrevermos o desenvolvimento da IL na aprendizagem da 
escrita em inglês como LA, consideramos que os diferentes tipos de erros que 
os aprendizes produzem refletem diferentes estratégias de aprendizagem, 
bem como a generalização e a influência da língua materna, uma vez que 
a concepção de IL compreende a aprendizagem independentemente do 
sucesso ou insucesso que os aprendizes tiveram em suas tentativas na aquisição 
de uma LA.

1. A concepção do sujeito bilíngue

A partir do século XX ficou mais complexo definir o sujeito 
bilíngue. Essa noção tornou-se ampla e, portanto, conceituá-la é desafiador 
(MARCELINO, 2009). Em 1933, Bloomfield definiu o sujeito bilíngue 
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como alguém que tem controle nativo de duas línguas2 (apud HAMERS 
e BLANC, 2000, p.6). Essa visão remete a um bilíngue ideal e, por sinal, 
se aproxima bastante da definição apresentada pelo dicionário Longman 
(2007) que conceitua o sujeito bilíngue como alguém capaz de falar duas 
línguas igualmente bem3. Já para Zimmer et al (2008), as classificações de 
bilinguismo variam dependendo das dimensões linguísticas, cognitivas, 
sociais e de desenvolvimento que são consideradas como foco de atenção. 

Em oposição a Bloomfield (1933), Macnamara (1971, apud HAMERS 
e BLANC, 2000) propõe que o sujeito bilíngue seja definido como alguém 
que possui competência mínima em uma das quatro habilidades linguísticas 
(ler, escrever, ouvir e falar) numa língua diferente da sua L1. Mello (1999), 
por sua vez, considera como, quando, com quem e para que os bilíngues 
utilizam suas línguas porque – para essa autora – não é possível conceber 
o uso da língua excluindo o contexto social e as relações que o aprendiz 
estabelece com o outro em situações de comunicação.

Como podemos perceber, essas definições incluem pontos de vista 
distintos, e entre eles há outras definições para o sujeito bilíngue, como a de 
Grosjean (2003), por exemplo, que não caracteriza esse falante como alguém 
que usa duas ou mais línguas de formas iguais, mas como um “falante-
ouvinte” único que deve ser estudado como tal, e não em comparação 
a um monolíngue. Os bilíngues, para Grosjean (2003), utilizam duas 
línguas separadamente ou juntas, para diferentes propósitos, em diferentes 
domínios da vida, com pessoas diferentes, porque as necessidades e usos de 
duas línguas são geralmente bem diferentes. Além disso, segundo o autor, 
os bilíngues raramente são totalmente fluentes ou igualmente fluentes em 
suas duas (ou mais) línguas. 

Grosjean (2002) ainda sustenta que os bilíngues se encontram 
diariamente em situações diversas que os induzem a modos particulares da 
língua, e essas interferências os levam a se comunicar em sua língua nativa 
ou em sua LA sem levar em conta o estágio da língua que eles já atingiram, e 
isso não os caracteriza como “não bilíngues”. Os domínios que eles possuem 
e suas capacidades de reestruturar a língua os tornam suficientemente 
2 “Bloomfield’s claim (1933) that a bilingual should possess native-like control of  two 

or more languages”. http://www.llas.ac.uk/resources/gpg/142. Acesso em 20 de 
novembro de 2011. (HAMERS E BLANC, 2000).  

3 “Able to speak two languages equally well”.
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competentes ao ponto de serem considerados bilíngues. Esses domínios 
podem ser atestados como resultados de seus comportamentos linguísticos, 
que são combinações constantes de dinamismos sociais e individuais 
(MEGALE, 2005).

Assim, para os objetivos deste trabalho e apoiada nas definições de 
Grosjean, concebemos o sujeito bilíngue como alguém que não precisa de 
habilidades nativas para se comunicar. Levamos em conta a idade da aquisição 
(mesmo porque não destinamos essa pesquisa a tratar dos ganhos que a 
aquisição de uma LA traria a indivíduos adultos), que, para nós, é de grande 
relevância, visto que esse fator influencia vários aspectos do desenvolvimento 
dos indivíduos bilíngues, como o linguístico, neuropsicológico, cognitivo 
e sociocultural. Consideramos, então, que o bilinguismo é um fenômeno 
multifacetado e, por isso mesmo, entendemos a dificuldade não somente 
em definir o sujeito bilíngue, mas também em definir o sujeito nativo, já que 
hoje em dia é raro identificar quem não tenha sido influenciado de alguma 
maneira por outra língua, como já mencionamos anteriormente. 

Dessa forma, analisando aprendizes de 7 anos de idade que 
começaram a ter contato com uma LA a partir dos 3 anos de idade (em 
média), os consideraremos, para fins de pesquisa, bilíngues consecutivos. 
Essa definição foi proposta por Wei (2007) que caracteriza esse grupo como 
aquele em que a LA passou a ser inserida posteriormente à língua materna.

É importante notar que a definição aqui proposta nos dá suporte 
para estudar os indivíduos bilíngues desta pesquisa como aprendizes que 
passaram a ter contato formal com a LA na escola bilíngue, que também 
participa da análise. Essa definição está diretamente ligada à escolha por 
defini-los como falantes que não precisam ter as habilidades de nativos 
porque, mesmo que alguns deles (assim como as demais crianças que 
compõem o quadro geral da escola) não sejam capazes de produzir 
estruturas compostas e precisas do ponto de vista gramatical, eles se fazem 
compreender sem dificuldades oralmente e escrevendo. Além disso, alguns 
(dependendo do nível de ensino em que estejam) ainda são capazes de ler e, 
de forma geral, entendem bem o que ouvem.
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2. Interlíngua - trajetória e descobertas

O objeto de investigação de Selinker (1972) ao cunhar o termo 
Interlíngua foi a aprendizagem independentemente do sucesso ou insucesso 
que os aprendizes tiveram em suas tentativas na aquisição de uma LA. Às 
pesquisas anteriores4, Selinker (1972) adicionou a ideia de que haveria no 
cérebro algum arranjo já formulado que seria diferente para a maioria 
das pessoas e de que não seriam as mesmas estruturas latentes citadas 
nessas pesquisas; elas, então, coexistiriam. Todavia, Selinker se resguarda 
ao afirmar que é impossível assegurar que essas estruturas latentes serão 
totalmente ativadas ou que essas estruturas significativas serão criadas, 
vistas as individualidades relevantes que fazem parte desse processo.

A definição de Interlíngua por Ellis (1995) veio pontuada – em 
Understanding Second Language Acquisiton – como um conhecimento sistemático 
que é independente tanto da L1 quanto da LA do falante. Para esse autor, 
a interlíngua seria um continuum, um sistema intermediário que pode 
ser produzido pelo falante em qualquer estágio do seu desenvolvimento e 
que é, sobretudo, permeável. Ellis (1995) – baseado em Selinker – define 
Interlíngua como um sistema maleável, flexível e que difere dos demais 
sistemas justamente devido ao seu alto grau de permeabilidade, ela está em 
constante mudança. Embora a mudança seja lenta, ela sempre revisa o que 
foi internalizado para acomodar novas hipóteses da LA; é um processo de 
revisão constante e extensão de regras.

A Interlíngua funciona como um terceiro sistema independente 
do sistema de L1 e também do sistema de LA que está sendo aprendido, 
conforme ilustra a figura a seguir:

Interlíngua

L1 LA

Figura1 – Interlíngua
Figura criada pelos pesquisadores

4 Sugerimos Lenneberg (1967), Nemser (1971) e Corder (1971) para leituras complementares.
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Independentemente da época, a figura 1 tenta representar como a 
Interlíngua é construída. Desde as primeiras pesquisas de Selinker (1972) 
- cujo foco era muito mais descritivo que explicativo, esclarece o autor – 
foi possível ver que esse processo é constituído de construções comuns à 
língua materna e à LA. O input recebido pelo aprendiz o ajuda a fazer suas 
construções pessoais e como ele nunca será um falante nativo da língua que 
está aprendendo, suas produções em LA serão sempre consideradas IL.

Ellis (1995) argumenta que devido ao fato de a aquisição de uma 
segunda língua despertar o interesse de pesquisadores em muitos pontos 
diferentes, um dos aspectos observados é o “percurso” que a aquisição faz. 
Como se houvesse uma ordem fixa para aprender as novas informações de 
uma outra língua (natural route). O autor também ressalta a importância da 
IL como um conceito-chave para a aquisição de uma LA, uma vez que leva 
em conta todos os fatores que contribuem para a aprendizagem, sejam eles 
internos ou externos já que essa construção é pessoal e, portanto, única. 
Cada aprendiz é autor deste processo que tem início com a aquisição da 
segunda língua – e não necessariamente acontece apenas com o aprendizado 
formal, pois nenhum sujeito está totalmente isento da interferência de um 
segundo idioma – e não tem fim, uma vez que aprender uma outra língua é 
uma tarefa inesgotável e que sempre demanda transformar e renovar o que 
foi aprendido.

Ciente desta transformação, Selinker (1972) propõe que os aprendizes 
não constroem suas regras no vácuo, eles mudam seus modelos mentais ao 
adicionar ou excluir informações. Essa reestruturação é constante e reforça 
a ideia do continuum, uma das características mais importantes da IL. Ele 
também ressalta que a IL é uma construção individual e constantemente 
reestruturada, e seu nível de complexidade aumenta à medida que a 
compreensão da LA também aumenta, esse processo é feito de construções 
comuns à língua materna e à língua que está sendo aprendida.

Selinker (1972) identificou cinco processos cognitivos que considera 
centrais ao aprendizado da LA, seriam eles: (1) transferência de língua 
materna5, uma vez que a interferência da língua materna existe e a ela deve ser 
dada a devida importância; (2) transferência de processos de aprendizagem6, 

5 1st: Language transfer
6 2nd: Transfer-of-training
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a identificação e utilização de regras da língua que está sendo aprendida, (3) 
estratégias de aprendizado de LA7, seria a transferência que o aprendiz faz, 
o resultado de uma instrução que ele incorporou e internalizou da forma 
como entendeu; (4) estratégias de comunicação em LA8, são o uso dessa 
nova língua para a comunicação com nativos, e (5) a supergeneralização 
de conteúdo linguístico de LA9, a supergeneralização de regras e aspectos 
semânticos da LA. Selinker considera que as produções de IL podem estar 
associadas a mais de um desses fatores.

Esses eventos comportamentais devem estar primeiramente voltados 
às formas linguísticas das produções de IL desses falantes, e as performances 
significativas darão credibilidade à estrutura latente psicológica já comentada 
anteriormente.

Se for possível demonstrar que os processos presentes na IL 
são resultantes da L1, então eles são transferência de língua; se esses 
aspectos fossilizáveis forem identificados na transferência de processos de 
aprendizagem, então será conhecido como procedimentos de formação – 
o que se relacionaria ao ensino; se eles são identificáveis na abordagem 
do aprendiz ao material a ser utilizado, então será um caso de estratégia 
de aprendizado em LA; se for um resultado de uma tentativa do aprendiz 
em comunicar-se com um falante nativo de sua LA, então será um caso de 
estratégia de comunicação em LA; e, por fim, se for o resultado de uma 
generalização clara das regras e aspectos semânticos da LA, então o processo 
será de generalização de conteúdo linguístico de LA. Selinker reforça que 
esses são os cinco processos centrais para o aprendizado de uma LA e que 
cada um leva à fossilização ainda que superficialmente.

Em relação às competências que resultam dos processos cognitivos, 
Selinker observa que os aprendizes têm tendência a reduzir a LA a 
subsistemas muito mais simples e que nem todas as estratégias e processos 
mencionados são conscientes. Selinker (1972) também sugere que existem 
muitos outros processos além dos cinco mencionados e descritos por ele 
e retratados aqui nesta pesquisa. Para ele, esses outros processos também 
contribuiriam de alguma forma para a composição da IL, eles poderiam 
7 3rd: Strategies of  second-language learning
8 4th: Strategies of  second-language communication
9 5th: Overgeneralization  of  TL linguistic material
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ser a pronúncia de cognatos influenciada pela L1 ou de sons específicos da 
LA que são também influenciados pela língua materna, por exemplo. No 
tocante à fossilização, Selinker (1972) diz que algumas estruturas linguísticas 
nunca serão erradicadas da maioria das performances dos aprendizes de 
LA. O autor compreende que o leitor ou o pesquisador pode se questionar 
de várias formas sobre o processo através do qual a IL é constituída, ou até 
mesmo quanto aos itens que são fossilizáveis. Para isso, ele esclarece que 
sua pesquisa é descritiva e não explicativa. Ele também sugere a hipótese de 
que os três sistemas linguísticos – L1, IL e LA – são ativados na estrutura 
psicológica latente sempre que o aprendiz produz sua LA.

3. Metodologia

Nunan (1992) descreve o caráter qualitativo de uma pesquisa quando 
o foco está na compreensão dos comportamentos humanos a partir da 
observação do pesquisador; quando lida com dados singulares e está 
centrada no processo; quando é exploratória, descritiva e voltada para a 
heurística. 

A presente pesquisa é classificada como de caráter qualitativo de 
acordo com Dörnyei (2007), por incluir características essencialmente 
descritivas que buscam, para este estudo, levantar hipóteses sobre as etapas 
que compõem o processo de escrita em LA de crianças que vivenciam 
suas primeiras produções escritas em inglês incentivadas pela escola. 
Essas interpretações foram baseadas nas observações de aulas feitas pelas 
pesquisadoras durante trinta e nos dados gerados pelos testes de produção 
escrita aplicados em dois momentos, no início e no final da coleta de dados. 
Nos dois testes, as crianças receberam uma folha com espaço determinado 
para escreverem seus nomes e as dezesseis palavras que deveriam ser 
escritas nas linhas já numeradas. A professora explicou que elas deveriam 
escrever de acordo com o que vissem na gravura apresentada e que seria 
uma atividade individual.

Durante os trinta dias entre os testes, as palavras foram agrupadas 
de acordo com conteúdos previamente planejados pela professora para 
as crianças nesse tempo de observação, e seriam abordadas no material 
didático, mesmo que nem sempre fosse solicitado aos alunos escrever essas 
palavras por extenso, visto que era o primeiro ano em contato formal com a 
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LA escrita. A quantidade de palavras foi definida de acordo com a proposta 
do material que a instituição utiliza, uma média de sete palavras novas 
por aula (podendo chegar a 10 em algumas ocasiões) e de acordo com o 
conteúdo abordado pela professora para que eles não precisassem sair de 
suas rotinas estabelecidas pelo planejamento. 

O número de palavras varia de acordo com o tema de cada encontro. 
Há um manual que deve ser seguido pelo professor e nele constam o tema 
de cada aula; os procedimentos que precisam ser feitos antes de a aula 
começar, como cópias de anexos a serem coloridos e/ou recortados pelas 
crianças, materiais extraordinários como tesoura, cola ou tipos diferentes de 
papéis; os procedimentos de toda a aula; as palavras-chave que precisam ser 
apresentadas naquela lição e as cópias das worksheets que as crianças farão. 
Essas worksheets são colecionadas em um fichário individual e formam o 
portfólio do aluno já que a Escola não adota um livro de inglês.

Paraos testes na fase inicial e final da coleta de dados foram 
selecionadas 16 palavras. Foram utilizadas as mesmas, inclusive na mesma 
ordem de ocorrência para ambos os testes. Essa quantidade representa 
exatamente a soma de quatro palavras de cada grupo que foi programado 
para a pesquisa: formas geométricas, números, objetos de sala de aula e 
cores.

Através da análise e interpretação desses dados, foi possível mapear 
e compreender mais claramente a constituição da Interlíngua escrita de 
acordo com os dados produzidos na escrita dos aprendizes. 

Os 38 participantes deste estudo são brasileiros nativos e filhos de 
brasileiros nativos. Há casos de crianças estrangeiras na escola em questão, 
mas nenhuma delas está inserida no grupo observado. É importante 
mencionar que o contato com a LA – majoritariamente – acontece por 
intermédio da professora. É possível dizer que esses aprendizes podem ter 
contato com o inglês através de jogos, televisão, música e outros meios, 
mas o contexto externo à escola é predominantemente de língua materna 
(doravante L1). 

4. As hipóteses inferidas sobre o desenvolvimento da escrita dos 
aprendizes bilíngues de inglês como língua adicional (LA)

Os dados qualitativos desta pesquisa foram analisados com base 
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nos Processos Cognitivos Centrais propostos por Selinker (1972) no 
desenvolvimento da IL, conforme explicitado anteriormente. Considerando 
que o processo de escrita analisado nesta pesquisa foi o resultado da 
observação de aprendizes cujo contato com essa produção foi o primeiro, 
compartilhamos da preocupação de Selinker em esclarecer que esses 
processos podem não ocorrer isoladamente e que a reestruturação de suas 
estratégias é constante. 

Além disso, entendemos a complexidade de categorizar processos 
tão coocorrentes de modo que deixo claro o fato de algumas categorias 
descritas por Selinker (1972) serem muito próximas umas das outras, fator 
que colabora tanto para reforçar o que ele menciona sobre alguns processos 
não ocorrerem isoladamente, quanto para a dificuldade em separar categorias 
tão próximas. Tal dificuldade também foi encontrada ao descrever os 
processos em português, visto que as estratégias de aprendizagem de LA 
podem ser semelhantes em alguns pontos às estratégias de comunicação. 

Para fins deste estudo foram considerados somente três dos cinco 
processos mencionados pelo autor: (1) transferência de língua materna, 
pois uma vez que a L1 existe, a ela deve ser dada a devida importância; 
(2) transferência de processos de aprendizagem para fazer referência à 
identificação e utilização de regras da língua que está sendo aprendida; e (3) 
estratégias de aprendizagem de LA, ao considerar o resultado de uma 
instrução que o aprendiz internalizou da forma como entendeu. Os dois 
processos não incluídos da análise foram: (4) estratégias de comunicação, 
porque não houve interação oral entre os aprendizes, somente a forma 
escrita no nível da ortografia foi analisada; e (5) supergeneralização 
de regras, porque esse é um processo relacionado às regras sintáticas e 
gramaticais, que não fazem parte do escopo deste estudo.

Além de os processos poderem acontecer concomitantemente, 
Selinker (1972) reforça a ideia do continuum nessa construção individual. Para 
o autor, não há categorias estanques e o processo de aquisição é infinito. 
Assim, podemos analisar a escrita dos aprendizes como algo processual, 
especialmente na fase em que eles estão, pois alguns não chegam ao 2º Ano 
do Ensino Fundamental I totalmente alfabetizados em L1. 
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5. Evidências de um sistema contínuo

As tentativas feitas pelos aprendizes no percurso da aprendizagem, 
ainda que não atinjam a forma-alvo, podem ser consideradas como uma 
espécie de competência transicional, segundo Nemser (1971) e Corder 
(1967). Essa transição ou as tentativas aproximadas por parte dos aprendizes 
podem ser consideradas para efeitos de comunicação tanto quanto aquelas 
que atingem a forma-alvo, uma vez, que ao tratarmos da aquisição de 
línguas, devemos considerar as diversas influências externas e internas para 
cada aprendiz e a permeabilidade da IL. 

Podemos, assim, entender os dados coletados a partir da escrita 
em LA dos participantes deste estudo como dados que levam a um novo 
sistema linguístico, ao invés de encará-los como um conjunto de erros ou 
desvios de outro sistema. A partir desse ponto, torna-se mais fácil encontrar 
marcas de IL nessa produção que também pode ser considerada um sistema 
aproximado, segundo Corder (1967) e Nemser (1971). 

O desenvolvimento da IL escrita pode ser visto nas produções a seguir 
de uma forma geral. Nesses exemplos é possível perceber que a escrita, 
distante da forma-alvo na fase inicial da coleta de dados, ficou depois mais 
próxima desta ou conseguiu até mesmo atingi-la totalmente. A escrita ao 
final da coleta se aproxima da forma-alvo e, somado a isso – em alguns 
casos – ela passou a ser feita com letra cursiva, inclusive.

QUADRO 1 – Evidências de um sistema contínuo

Fase inicial da coleta Fase final da coleta
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A tentativa do aprendizado é o que Selinker (1972) realmente 
prioriza, qualquer que seja ela, independentemente do sucesso obtido com 
a aproximação da forma-alvo. O lado processual dessa aquisição é refletido 
nas representações individuais feitas por cada aprendiz.

Nos exemplos apresentados no Quadro 1, os aprendizes conseguiram 
desenvolver a escrita a ponto de atingirem a forma-alvo totalmente ou de 
maneira muito aproximada. Em alguns casos, a escrita inicial sequer se 
assemelhava ao real objetivo, mas como demonstra a teoria da IL, cujos 
conceitos trazem à tona a discussão sobre um construto individual, 
permeável e infinito, podemos considerar possível, para os aprendizes que 
não atingiram a forma-alvo, o fazerem à medida que continuem em contato 
com a LA.

Sobre esse continuum discutido por Selinker (1972) e evidenciado 
nos dados deste estudo, é relevante mencionar que não foi explicado ou 
ensinado, ele foi desenvolvido individualmente à medida que os aprendizes 
foram expostos e capazes de internalizar e reconstruir o input oferecido. 
Afinal, o foco – segundo Selinker (1972) deve ser na aprendizagem.

6. Primeiro processo cognitivo: Transferência de língua materna

Parte dos dados relevantes para a aquisição de uma LA advém 
dos eventos comportamentais dos aprendizes, segundo Selinker (1972). 
Tais eventos levariam à compreensão de estruturas psicolinguísticas que 
poderiam esclarecer as situações nas quais o aprendiz tenta representar 
significados que ele já pode ter construído na LA.

Às tentativas produzidas é preciso acrescentar que as individualidades 
fazem a diferença, visto que cada aprendiz terá suas próprias dificuldades 
em lidar com as negociações dos significados e com as novas representações 
em inglês. Para entender essas novas representações e outras tentativas de 
significação em LA, tratemos sobre a transferência de língua materna, o 
primeiro processo cognitivo para a análise qualitativa.

Inicialmente é importante recuperar a concepção do sujeito bilíngue 
para esta pesquisa. Ele foi definido com base em Grosjean (2002) que 
caracteriza o bilíngue como alguém que não precisa ser constantemente 
comparado a um monolíngue. O sujeito bilíngue retratado neste estudo não 
precisa usar as duas línguas de formas iguais nem com as mesmas pessoas. 
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Para esse sujeito, as línguas têm diferentes propósitos e são usadas em 
diferentes domínios da vida. 

As diversas situações diárias às quais os bilíngues são expostos 
também contribuem para modos particulares de comunicação, segundo 
Grosjean (2002). As capacidades de reestruturar a língua e os domínios que 
os bilíngues possuem, segundo o autor, os tornam competentes a ponto 
de serem considerados bilíngues. Sem a necessidade de ser semelhante ao 
nativo e considerando a idade de aquisição da LA, os sujeitos desta pesquisa 
são bilíngues consecutivos, classificação proposta por Wei (2007) e que 
também dá suporte à concepção do sujeito para este estudo.

Nos dados coletados, a transferência de L1 esteve presente nas 
representações de alguns participantes ao escreverem as palavras rectangle e 
triangle, por exemplo. Os fonemas finais – /gəl/ – foram representados da 
mesma forma que a palavra “gol” em português, ainda que grafada com a 
letra “u” em alguns exemplos, como mostra a tabela a seguir.

QUADRO 2 – Transferência de língua materna – Fonemas /gₔl/ 

Essas construções apresentadas no Quadro 2 podem ser analisadas 
com base em estudos iniciais sobre IL em que o termo “identificações de 
Interlíngua” justificaria representações dessa natureza. Elas, em verdade, 
poderiam ser tanto a identificação de fonemas em L1 quanto em LA, ou 
poderiam até mesmo representar as relações gramaticais ou semânticas 
comuns às duas línguas.

Um exemplo bastante semelhante aconteceu com a representação da 
palavra sharpener. O fonema inicial em /ˈʃɑrp-nər/ é representado como em 
L1, tentativa que poderia estar baseada na escrita de palavras como “chuva” ou 
“choro” em língua materna devido aos fonemas iniciais, conforme o Quadro 3.
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QUADRO 3 – Transferência de língua materna – Fonema /ʃ/

A transferência de uma língua para outra é parte do processo da 
aquisição de uma LA. Isso pode funcionar inclusive como uma estratégia 
que tanto contribui para internalização de estruturas, quanto para evitar 
outras, pois, segundo Selinker (1972), é comum que alguns aprendizes 
reduzam a LA a sistemas mais simples. O fato é que a influência de uma 
língua sobre a outra fará com que alguns aprendizes passem mais pela L1 
que outros, recorrendo mais à busca pelo conhecimento já construído 
na língua materna. Essa recorrência acontece devido ao contexto da 
língua dominante ser majoritário. Dessa forma, devemos pensar sobre a 
coexistência de representações linguísticas tanto para a L1 quanto para a 
LA. 

Selinker (1972) considera a tentativa do aprendizado, qualquer que 
seja ela. Fator que, inclusive, antecede a noção de sucesso. Para o autor, o 
foco deve estar na aprendizagem, somente assim as tentativas em que os 
aprendizes utilizam para expressar possíveis significados na LA podem ser, 
de fato, interpretadas como performances significativas.

O Quadro 4, a seguir, mostra outros casos em que também houve 
influência da L1.

QUADRO 4 – Transferência de língua materna

Em relação ao Quadro 4, é preciso levar em consideração o fato de 
que as letras “ee” juntas em português não são associadas ao fonema /i/. 
Podemos pensar que a maturidade e mais tempo de exposição – somadas 
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à ideia do continuum – poderão colaborar para uma escrita mais próxima da 
forma alvo. Assim como reconhecer que em inglês é preciso escrever um 
“e” não pronunciado ao final de square e blue, por exemplo. Todavia, mesmo 
que o aprendiz ainda não tenha conseguido compreender totalmente como 
registrar a escrita de square, ele foi capaz de reconhecer que inicialmente 
a palavra é escrita com “squ”, ao contrário da representação de outros, 
iniciada com “e”, o que retrataria a ainda presente recorrência à L1.

7. Segundo processo cognitivo: Transferência de processos de 
aprendizagem

A teoria da Interlíngua propõe um sistema independente tanto da L1 
quanto da LA, e que, ao mesmo tempo, tem traços de ambas as línguas. Na 
tentativa de representar a ideia desse terceiro sistema, apresentamos a figura 
1 novamente (adaptada para conter a produção dos aprendizes) para mostrar 
que, a apesar da influência dos dois sistemas, a Interlíngua é um terceiro 
com certo nível de independência devido às reestruturações que acontecem 
constantemente. Além disso, a Interlíngua é caracterizada também por 
sua permeabilidade, e influências internas e externas contribuem para 
sua constante reformulação, visto que é um sistema contínuo, flexível e 
transitório.

Figura 2 – Adptação feita pelos pesquisadores da figura de Interlíngua

Tomando por base a representação da Figura 1 reiteramos que a 
IL é um sistema intermediário que pode ser produzido pelo aprendiz em 
qualquer fase do seu desenvolvimento. Ela constitui um sistema permeável, 
maleável, flexível e que difere dos demais sistemas porque está em constante 
mudança. Por isso, esclarecemos que as escritas representadas no espaço 
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destinado à IL na Figura 2 podem passar por modificações à medida que os 
aprendizes se desenvolvem e têm contato com diferentes formas de input, 
podendo, inclusive, atingir a forma-alvo. Todavia, por ora, elas satisfazem 
os anseios desse estudo porque são os únicos dados disponíveis que cabem 
à observação e relacionados à teoria.

Da mesma forma que esses registros podem atingir a forma-alvo, 
mas não a tempo de serem representados nesta pesquisa, as escritas que 
ocupam o espaço da L1 não devem ser vistas como erradas por motivos 
já discutidos anteriormente neste mesmo capítulo. A aprendizagem é, 
sobretudo, processual e os aprendizes terão oportunidades futuras de 
revisar o que internalizam para acomodar novas hipóteses.

Devido à interseção que a Interlíngua representa, os aprendizes 
mudam seus modelos mentais ao adicionarem ou excluírem informações 
em seus enunciados. Essa reestruturação é constante e dá à Interlíngua 
uma de suas características mais importantes, a de continuum, cujo nível 
de complexidade aumenta à medida que a compreensão da LA também 
aumenta.

Para a produção da Interlíngua, Selinker (1972) propõe que ela é 
construída à medida que o aprendiz faz suas construções pessoais baseado 
no input que recebe, e através do que conhece da L1, mas também é 
baseada em processos que não estão relacionados à L1, que dizem respeito 
ao próprio sistema da LA. Com a exposição constante e sistemática à 
LA, esse novo sistema pode ficar cada vez mais independente e ter suas 
representações menos baseadas na língua materna.

Os exemplos a seguir retratam a escrita mais próxima da LA e a 
compreensão de regras que não fazem parte da L1.

QUADRO 5 – Transferência de processos de aprendizagem
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Em se tratando da transferência dos processos de aprendizagem 
– o segundo processo cognitivo considerado nesta análise – foi possível 
visualizar que alguns aprendizes se aproximaram bastante da forma-alvo 
ao compreenderem a nova estrutura que compõe a parte final da palavra 
circle, por exemplo. Essas tentativas apresentadas no Quadro 5 talvez não 
teriam sido as mesmas se tivessem sido propostas a aprendizes cuja L1 
fosse diferente do português do Brasil. Isso porque essa produção de IL 
constitui um conjunto diferente dos sistemas originais da LA e da L1.

Embora as palavras não estejam representadas de acordo com a 
forma-alvo, elas também não foram representadas em L1, como nos 
exemplos citados para a análise do primeiro processo na seção Transferência 
da língua materna. Isso pode ser entendido como uma consequência natural 
do processo de construir a IL. Proporcionalmente à exposição do aprendiz 
ao input, ele se distancia da língua materna e consegue se aproximar mais 
da LA testando hipóteses específicas do sistema-alvo.

As representações da transferência dos processos de aprendizagem 
exemplificam que parte do input foi transformada em intake; houve 
aprendizagem. É provável que as reestruturações naturais, características 
do desenvolvimento da IL, permitam aos aprendizes atingir a forma-alvo.

Ressaltamos ainda que as produções desses aprendizes refletem mais 
uma das características da IL: um conjunto de conhecimento sistemático. 
Na verdade, mesmo que a produção escrita esteja distante ou se aproxime 
pouco da forma-alvo, ela está percorrendo o caminho correto da aquisição 
– que se assemelha ao caminho da aquisição da L1 – e requer, além de 
revisão constante, extensão das regras. Além disso, é preciso aceitar que a 
mudança pode ser lenta e devido a IL ser um sistema intermediário entre 
a L1 e a LA, é possível que as modificações na produção escrita não sejam 
em todos os aspectos e seja preciso um pouco mais de tempo para que ela 
atinja a forma-alvo.

Por fim, vejamos a seguir o último processo cognitivo descrito por 
Selinker a ser analisado com relação aos dados deste estudo: as estratégias 
de aprendizagem.

8. Terceiro processo cognitivo: Estratégias de aprendizagem
O terceiro e último processo cognitivo considerado para a análise 
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qualitativa deste estudo trata das estratégias de aprendizagem da LA. 
Também parte de uma construção pessoal e única e retratamos aqui o 
resultado de uma instrução que o aprendiz internalizou da forma como 
compreendeu.

Selinker (1972) e Ellis (1995), posteriormente, concordam que nenhum 
sujeito está totalmente isento da interferência de outra língua e que as regras 
da língua aprendida não são construídas no vácuo. Os aprendizes mudam 
seus modelos mentais ao adicionar e excluir informações; por isso, a IL é 
um processo contínuo e individual. Essa reestruturação constante e uma 
maior compreensão da LA contribuem para o aumento da complexidade 
da IL.

Como exemplos de estratégias de aprendizagem da LA, vemos 
tentativas diversas dos aprendizes ao darem sentido à escrita que produzem, 
conforme o Quadro 6.

QUADRO 6 – Estratégias de aprendizagem

O Quadro 6 apresenta a forma escrita que provavelmente traduz o 
que o aprendiz pode ter pronunciado antes de escrever, já que a forma oral 
pode estar mais presente na escrita devido à faixa etária dos participantes. 
Salientamos que isso é somente uma especulação, visto que não houve 
a realização de protocolo oral com os aprendizes desta pesquisa para 
constatarmos a presença da fala sobre a escrita. Todavia, precisamos 
entender que a elaboração desse terceiro sistema – IL – é uma construção 
permeada de traços tanto da L1 quanto da LA. Esses traços comuns podem 
contribuir para que o aprendiz represente características do som em sua 
escrita e, ao longo do seu desenvolvimento, ele poderá ser capaz de produzir 
ajustes fonológicos que poderão ser transmitidos a essa escrita.
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Essas representações compõem o contínuo único que é a IL, sempre 
permeada pela língua materna e a LA. Para que aquela continue no ciclo 
de reformulação é preciso compreender que o erro tem um papel muito 
importante na aprendizagem. É ele que fará o aprendiz compreender a 
necessidade da reformulação até que os enunciados fiquem cada vez mais 
próximos da forma alvo. 

O erro é importante para que o aprendiz verifique se suas hipóteses 
estão corretas ou não. O lado mais problemático em lidar com erro 
pode estar em encará-lo como algo negativo ou a ser evitado. O modo 
como a repreensão é feita pode desestimular o aprendiz e, possivelmente, 
bloquear a testagem de novas hipóteses. Assim, cada tentativa deve ser 
vista positivamente e o retorno ao aluno – ainda que a tentativa tenha 
sido distante da forma-alvo – deve ser dado como incentivo à próxima 
produção. Abordar o erro sem repreendê-lo é encarar cada tentativa como 
uma possibilidade de compreensão e entender que – de alguma forma 
– aquela produção faz sentido porque foi feita no intuito de estabelecer 
comunicação e interagir.

Essa compreensão, no entanto, é desenvolvida através das estratégias 
de aprendizagem (SELINKER, 1972) que podem refletir diferentes tipos 
de erros do aprendiz e, por isso, devemos considerar a tentativa de realizar a 
estrutura desejada em LA que pode ser reformulada, inclusive, ou como uma 
maneira de simplificar o aprendizado ao ignorar modelos gramaticais, por 
exemplo. O importante em sala de aula – ou no caso do professor – nessa 
situação, é não considerar o lado negativo do erro e não vê-lo como uma 
estrutura totalmente oposta ao acerto, como os behavioristas apontavam.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo reporta um estudo conduzido com o intuito de investigar 
o desenvolvimento da Interlíngua escrita em Inglês como Língua Adicional 
(LA) por alunos do 2º Ano do Ensino Fundamental I em uma Escola Bilíngue 
da cidade de Natal-RN. Foi realizada uma análise qualitativa cuja intenção 
foi investigar que hipóteses podem ser inferidas sobre o desenvolvimento 
da escrita dos aprendizes bilíngues de Inglês como LA.

Vimos os cinco processos cognitivos centrais – propostos por 
Selinker (1972) – presentes no desenvolvimento da Interlíngua escrita de 
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aprendizes bilíngues – dos quais somente três foram considerados para 
a análise qualitativa desta pesquisa, foram eles: transferência de língua 
materna, transferência de processos de aprendizagem e estratégias de 
aprendizagem de LA.

Em relação às implicações pedagógicas que podem ser inferidas deste 
estudo, encarar o erro como uma estratégia de aprendizagem parece ser tão 
positivo quanto perceber que a qualidade do input pode contribuir para a 
aprendizagem. A variação do que é oferecido aos alunos em sala de aula 
merece ser vista pelos professores como uma forma de enriquecer a rotina 
de ensino-aprendizagem.

Seria positivo se o professor incorporasse mais a suas práticas 
pedagógicas a escrita processual, pois assim os exercícios e as tentativas de 
escrita contribuiriam com a aprendizagem, visto que o sistema de atenção 
é limitado. Na tentativa de representar a fala ao escrever e, por vezes, não 
atingindo a forma-alvo, seria de grande valia que a escola fizesse suas 
intervenções com o intuito de reformular a oferta do input e/ou aumentar 
o nível de percepção de seus aprendizes sobre o que eles fazem.

Embora os dados deste estudo tenham nos permitido compreender 
melhor o desenvolvimento da Interlíngua, há algumas limitações a serem 
consideradas. Uma delas foi o curto tempo entre as duas fases de coleta de 
dados. Acreditamos que os resultados poderiam ser mais expressivos se o 
intervalo tivesse sido maior que trinta dias. Este ponto pode ser revisto para 
futuras pesquisas e, por ora, caracteriza uma limitação deste estudo. Seria 
interessante observar os aprendizes de forma mais longitudinal no intuito de 
obter resultados que nos levassem a investigar a fossilização e a importância 
do papel do erro, por exemplo. Afinal, o erro sendo compreendido como 
parte da aprendizagem e parte do processo de reestruturação do que está 
sendo aprendido, é inseri-lo na perspectiva de um continuum também. 

Por fim, entendemos que o desenvolvimento da IL é certamente mais 
amplo do que representamos aqui, especialmente porque ele ocorre em 
outras áreas que não mencionamos neste trabalho como, por exemplo, a 
fonética, a sintática, a semântica, etc. Aqui fizemos somente um recorte 
desse processo, a respeito da escrita ortográfica. Mesmo assim, acreditamos 
que os dados aqui reportados nos permitem contribuir para com a discussão 
acerca do desenvolvimento da Interlíngua em crianças iniciando sua vida 
com a escrita em um contexto bilíngue. 
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SECOND LANGUAGE ACQUISITION IN ENGLISH 
BILINGUAL  CONTEXTS: THE GENERATIVE 
PERSPECTIVE

AQUISIÇÃO DO INGLÊS COMO L2 EM CONTEXTO 
BILÍNGUE: A PERSPECTIVA GERATIVA

Marcello Marcelino
Universidade Federal de São Paulo 

ABSTRACT
 Bilingualism grows exponentially in Brazil, both as a phenomenon and a 
tendency, as evidenced by the number of  Brazilian researchers involved 
in studying it (Mello, 1999; Megale, 2005; Marcelino, 2007, 2009;  Flory & 
Souza, 2009). Sometimes, though, this may come across as a new trend to be 
dogmatically followed because it is very happening, in a way that is similar 
to every other educational trend seen as a godsend to solve each and every 
problem at the moment. In a context where most of  the debates focus on 
the educational and pedagogical aspects of  bilingual education, a major and 
essential element seems to have been neglected in the context of  language 
development: the acquisition of  the English Language. The generative linguistic 
perspective, however, does have a relevant agenda to contribute to the area 
(Songbird, 1999; Herschensohn, 2000; White, 2003; Meisel, 2011, among 
others).  This paper raises linguistic questions pertinent to the context of  L2 
acquisition, such as the role of  input in the development of  English as an L2 
at an early stage of  life, in light of  the Theory of  Principles and Parameters 
(Chomsky, 1986, 1988, 1995). Towards the end of  this paper, I entertain a 
reflection on the importance of  providing the child in the bilingual context 
with optimal input as a means of  maximizing the chances of  an early learner to 
acquire and develop the L2, at an age in which s/he is best equipped to engage 
in language acquisition.
Keywords: L2 acquisition;  bilingualism; Principles and Parameters
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RESUMO

O Bilinguimo cresce exponencialmente no Brasil, como fenômeno e como 
tendência, o que pode ser observado pelo número de pesquisadores brasileiros 
que o pesquisam (Mello, 1999; Megale, 2005; Marcelino, 2007, 2009;  Flory & 
Souza, 2009). Às vezes, no entanto, esse crescimento pode vir como resultado 
de uma tendência que é dogmaticamente seguida por ser moderna, de forma 
semelhante a qualquer outra tendência educacional milagrosa, capaz de resolver 
todos os problemas do momento. Em um contexto em que a maior parte dos 
debates se ocupa de aspectos educacionais e pedagógicos da educação bilíngue, 
um elemento essencial e de grande importância parece estar fora da discussão 
sobre desenvolvimento linguístico: a aquisição da lingua inglesa. A perspectiva 
gerativista, entretanto, oferece uma agenda relevante para o tratamento do 
tema. (Songbird, 1999; Herschensohn, 2000; White, 2003; Meisel, 2011, entre 
outros).  Este trabalho levanta questões linguísticas pertinentes ao contexto 
de desenvolvimento de L2, como o papel do input no desenvolvimento do 
inglês em estágios iniciais da vida, à luz da Teoria de Princípios e Parâmetros 
(Chomsky, 1986, 1988, 1995). Na parte final do trabalho, apresento uma 
reflexão sobre a importância de se prover input ideal à criança no contexto 
bilíngue, como forma de maximização das chances de desenvolvimento e 
aquisição de uma L2, valendo-se do seu momento aquisicional privilegiado 
pela pouca idade.
Palavras-Chave: aquisição de L2; bilinguismo; Princípios e Parâmetros

The Brazilian bilingual context for English in São Paulo

I will give a very brief  account of  bilingual education, inasmuch as 
it is not the main object of  this study. Nevertheless, an understanding of  
this context is relevant for future discussion1. The bilingual schools are 
characterized by different views of  what a bilingual school is. Grosjean 
(1982) summarizes different possibilities:

Schools in the United Kingdom where half  the school subjects are taught 
in English are called bilingual schools. Schools in Canada in which all subjects are 
taught in English to French-Canadian children are called bilingual schools. Schools 
in the Soviet Union in which all the subjects except Russian are taught in English 
are bilingual schools, as are schools in which some of  the subjects are taught in 
Georgian and the rest in Russian. Schools in the United States where English is 
taught as a second language are called bilingual schools, as are parochial schools 

1 For a more detailed description of  the contexts, see Megale, 2005 and Paradis et al, 2011.
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and even weekend ethnic schools... [Thus] the concept of  “bilingual school” 
has been used without qualification to cover such a wide range of  uses of  two 
languages in Education. (GROSJEAN, 1982:213)

Grosjean brings into light the complexity of  defining a bilingual 
school. Such complexity is on a par with defining what a bilingual individual 
is, as will be briefly discussed for purposes of  our discussion in subsequent 
sections. One thing that must not be forgotten is that our context is the 
Brazilian one. As neatly organized and flawless as imported approaches to 
bilingual education may seem to be, they are still foreign and need adaptation 
to fit in our context, to say the least. The context in which bilingual schools 
arose in Brazil had the following major characteristics:

a) schools felt the need to make their English language instruction 
more efficient.
b) parents sought a school which could put together a good 
education and efficient English language teaching.

In the middle of  this context, schools, parents and teachers did not 
know what to expect from the so-called “bilingual schools.” The initial 
situation was chaotic and each school was doing something different and 
putting together professionals and consultants that did not really understand 
the concept behind the term. Some believed it had to be similar to the 
International Schools, others believed that the students would miss out on 
their Brazilianness because of  a foreign culture. It was a while until the dust 
settled and the situation became a little clearer. Today we know that: a) the 
bilingual school is a Brazilian school; b) no kid is going to be less Brazilian 
because they go to a Bilingual School. If  anything, the Bilingual School is 
meant to broaden the horizons of  its students, make them more globalized 
and better prepared for an interconnected world, give them an extra pair of  
eyes and make them more “culture-sensitive” (Wei, 2000); and ultimately 
on a health-oriented note, it will delay the manifestation of  Alzheimer and 
other forms of  dementia (Bialystok et al, 2007, 2011).

The different types of  bilingual schools, their methods and 
approaches as well as their beliefs may vary significantly and describing 
them lies beyond the scope of  this article. Suffice to say that for purposes 
of  my discussion, I will consider a bilingual school one that has most of  the 
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time geared towards the kids in English. 
Next, I will address the linguistic aspects of  bilingual education; 

namely, the role of  English in such context. 

Being a Bilingual in the Bilingual Education Context in Brazil

The debate over who is or isn’t a bilingual is far from over. It is very 
difficult to determine from which point along the continuum one becomes 
a bilingual. The definitions abound and are everything but compatible. 
One may choose a version of  the definition of  a bilingual ranging from 
“being a native speaker in two languages” (Bloomfield, 1933) to “passing 
as a member of  two different linguistic communities” (Thierry, 1978). Wei 
(2000) provides an extensive review and typology of  bilinguals to include 
those that only understand, those that only read, etc. 

In this article, I will draw on the concept of  an early consecutive 
bilingual (Marcelino, 2009) to refer to the child who is exposed to the 
English language from the ages 1 – 2 on, in a full immersion program.  

Input in English

Considering aspects of  first language acquisition, as outlined in a 
Linguistic Theory (Chomsky, 1981), a child develops a language by being 
exposed to robust input in that language. This input contains the Primary 
Linguistic Data (PLD) from which the child extracts the information to build 
their language (Chomsky, 1965). The PLD contains essential information 
from which the child will build the grammar of  his/her language. This 
information is what we may call informally “a linguistic property of  English/
Portuguese/Japanese, etc.” This property is responsible for a number of  
structures that are connected to that property; thus, the minute the child 
realizes that property (a specific Parameter), all the other structures related 
to that property will become available for the child. For example: 

 –    When a child realizes the linguistic property that the object comes 
after the verb in English, he/she realizes that the language has the 
structure (S)VO. Another structure that is related to this property 
is the fact that the noun comes after the preposition, so the child 
doesn’t have to learn this structure (Prep NP) separately.
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–    When the child realizes the property that in his/her (SVO) language 
the subject can be invisible (comi um pedaço de bolo), he/she will also 
know that the object can be invisible (eu comprei o livro e guardei [o 
livro] sem ler [o livro], that subject and verb can be inverted (estava eu 
lá no cinema quando…) and a few other structures that are all related 
to that specific property. 

This would account for the fact that kids learning their first language 
go through a “linguistic explosion,” and go from not speaking much (or 
from mumbling) to producing a lot of  language in a very limited amount of  
time. The “trick” is that they do not have to learn each and every structure 
separately, or one at a time, they attain the linguistic property and the related 
structures follow. The foreign language learner, however, has to acquire 
these structures separately and one at a time, usually. This takes a lot more 
time than learning them “in chunks” because they are all inside “the same 
linguistic property bag.”  

Sometimes, though, the relationship between the property and the 
structures are not so obvious. In English, there is a linguistic property 
that allows you to freely combine nouns (N+N+N+…) as in car door and 
car door window. This very same property, which Snyder (1995) calls “The 
Compounding Parameter,” is related to the following structures (Marcelino, 
20072):

a. Resultative:                          John wiped the table clean.
b. Verb-Particle:        Mary picked up the book/picked the book up.
c. Double Object Dative:     Alice sent Sue the letter.
d. Preposition Stranding:     I know who Alice sent the letter to.

This way, the linguistic theory gives its linguistic account of  language 
acquisition. Namely, that the child’s job is to select from all the input 
presented to him/her the Primary Linguistic Data (PLD) from which the 
grammar of  his/her native language is constructed.  Next, I will consider 
the input in the bilingual context in light of  this account.

2 Snyder originally relates far more structures to the Compounding Parameter cluster. In my 2007 
dissertation, however, I select only five of  those structures to analyze. I call them “core structures” 
(leaving the remaining structures for subsequent analyses). For more details on the analysis as well 
as an argumentation towards electing some structures the core ones, see Marcelino (2007).
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The English Language and the Bilingual Context in Brazil

In the bilingual context, the discussions seem to evolve 
around the approach, the pedagogical view of  teaching and 
other issues pertaining to the area of  Education. Although 
these are important issues, they are not the focus of  this text.  
In a regular Brazilian school, one needs not worry if  a child will or will not 
develop his/her native language. Parents who come and visit the regular 
schools do not ask questions such as “will my kid become a native speaker 
of  Portuguese?”

While this is may not be a concern in a regular Brazilian school, it is 
an issue when it comes to the English language and the bilingual schools. 
Most of  the times, kids produce, at a very early stage, sentences and 
sentence fragments which clearly show that the language they are building 
is not English, although it does have English words. My concern is that they 
produce sentences that are representatives of  the Portuguese language and 
its “properties.” This way, it would be like speaking Portuguese with English 
words. “Have a bug here3” (tem um bicho aqui) is an example of  sentences 
that I have heard quite often. While most teachers may acknowledge the 
fact that the kid is using English, I advocate the idea that that sentence is 
not English. This may be related to a number of  factors. Here are a few: 

a) The kids are not exposed to English enough
Most of  the approaches used today in Bilingual Education derive 
from a pedagogy of  forming a citizen, teaching values and beliefs 
and respect for one another. While these elements are essential for 
the constitution of  a person, they do not consider the Linguistic 
aspect of  being in contact with an L2. Those elements are 
important, but mere focus on them without a linguistic program 
to accompany the overall development is a waste of  the child’s 
capacity for language development. It is, therefore, important to 
bring the pendulum back to “content,” realizing that content is 
also important in the educational process.

3 This structure in English is associated with the function of  offering, “have a cup of  tea.”
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b)  The kids may be exposed to English, but there is no focus on 
language development or the kind of  input to which the kids are 
exposed. 
This is based on the erroneous view that in a Brazilian speaking 
environment, speaking whatever English to the kid would suffice 
for them to develop an L2. It is often argued that in the Brazilian 
bilingual context, the child can simply “learn” the L2 by doing 
things with it. While this can, in principle, teach values, beliefs and 
social awareness, it will not prevent the kid from using Portuguese 
in order to carry out the tasks proposed in the school environment. 
Further, it will not present them with the necessary PLD to help 
them put their language making capacity to its best use. They can 
develop structures that resemble those of  their L1, with L2 words, 
at best. In doing so, they are associating the supposed “English 
structures” to the L1 Parameters (linguistic properties). The result 
would be, inevitably, a kind of  pidgin, or creole. 

c) The bilingual environment also has a lot of  Portuguese.
As mentioned earlier, bilingual schools do not come to terms with 
the criteria used to call themselves “bilingual.” As Grosjean (1982) 
shows, different schools in different parts of  the world use the 
term arbitrarily to classify schools that have L2 instruction along 
a very open continuum. It is not different in Brazil, where our 
schools vary a great deal in the amount of  English exposure given 
to the children. As long as the exposure is structured, based on the 
L2 Parameters (very important for the development of  the cluster 
of  structures), this should not be a problem. 

d) English is not used around the school premises as a language for 
communication, but simply as “the classroom language.”
It is socially important for the children to understand that the 
language they are exposed to is a real language, which can be 
used for its most primal objective: communication. Children 
“pick up” language they hear around them. Having an English 
speaking environment around the school premises can be very 
helpful for the children to realize they are not simply entertaining 
one more activity (which happens to be in English). It is a lot 
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more meaningful for the children to realize that communication 
happens in L2 than to simply believe it to be a language associated 
with one specific activity they have throughout the day.

 
FINAL REMARKS

The ideal bilingual program should include a language program 
which receives as much importance as the pedagogical plan. Ideally, they 
should not be seen separately.  It is time we understood that the linguistic 
environment in which the kids learn English is very different from the one 
found in a regular Brazilian school, where we do not have to worry about 
whether or not our kids will learn Portuguese. In developing their L1, kids 
will use their Language Faculty to develop their L1 in light of  the PLD 
contained in the environment around them:

Language Faculty ---------------------- L1 (Grammar of  L1)

Language Faculty-----------------------L1 (Grammar1, Grammar2, 
Grammar3…)

Grammar1, Grammar2, Grammar3 are different realizations of  the 
same Grammar of  L1 that any speaker of  a given language develop along 
his life. In developing it, they become aware of  different dialects and social 
situations that call for specific uses of  the language, in Chomskyan terms, 
their system of  use or E-Language. This is bound to happen in an L1, given 
the optimal conditions for language development. In an L2 process, not 
all of  the conditions are optimal. As I brought into the discussion in the 
previous section, the child being in their best developmental moment for 
language development should be given ideal opportunities to develop it. A 
child being exposed to the language in a bilingual education environment 
that does not consider the development of  the L2 might end up developing 
a language which resembles English, but is not English:

Language Faculty ---------------------- L1 (Grammar of  L1)

Language Faculty-----------------------L1 + ?L2 (Grammar of  



467
Vol.15 - Números 1/2 - 2013

L1+L2 lexicon, Grammar of  L2 modified by L1, Grammar of  
Creole language…)

It is crucial that we focus on language development. After all, the 
bilingual school children are at the optimal age for language development. I 
do not mean to advocate that an L2 is not developing unless it is as perfect 
as it can be. This would be a setback considering the Globalized world as 
it is, and the role of  the English language in this panorama. However, I do 
believe that it is our duty to present kids with the best possible material from 
which they can develop. Depriving the children in the Bilingual Education 
context from a good linguistic program is the same as not allowing them 
to put their most natural abilities in language development to their own 
advantage.  
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RESUMO

Na universidade, mediante a dificuldade que o aluno apresenta para produzir 
um texto a partir das leituras que faz, é comum o professor, como incentivo, 
dizer que é preciso escrever com as próprias palavras. Entretanto, segundo 
Maia (2004), nas produções acadêmicas contemporâneas: a) persiste a presença 
de um sujeito individualista, que se coloca como centro das produções 
e, consequentemente, acredita que suas ideias são as que devem valer; b) a 
linguagem científico-acadêmica, ao por como exigência a impessoalidade 
sem possibilitar que o aluno compreenda as bases de sustentação dessa 
concepção, colabora para a construção de um texto genérico e sem marcas de 
singularidade; c) a escrita na contemporaneidade é vista como mais um meio 
de comunicação/consumo. Diante disso, com base em análises de produções 
acadêmicas, neste artigo será discutida as práticas de escrita na universidade 
com o intuito construir compreensões acerca dos principais dificuldades que o 
aluno de graduação apresenta para produzir um texto com marcas de autoria.  
A defesa será a de que a escrita acadêmica, para conter traços mínimos de 
singularidade ou indícios de autoria, necessita de um gesto de recriação por 
parte daquele que lê, indo além do mero ato de papagaiar o lido.
Palavras-Chave: Linguagem; Escrita; Autoria1

1 Esta pesquisa conta com o apoio do CNPq – processo 401440/2011-7.
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ABSTRACT

At the university, by the difficulty that the student has to produce a text from the 
readings that he does, the teacher is common, as an incentive, say you have to 
write in their own words. However, according to Maia (2004), in contemporary 
academic productions: a) the presence of  a persisting subject individualistic, 
which arises as a center of  production and, consequently, believes that his 
ideas are the ones that should be worth b) the scientific language-academic, as 
required by the impersonality without enabling the student to understand the 
basic underpinnings of  this view, contributes to the construction of  a generic 
text and without singularity marks c) in contemporary writing is seen as another 
means of  communication / consumption. Therefore, based on analyzes of  
academic productions, this article will discuss the practices of  writing at the 
university in order to build understanding about the main difficulties that the 
college student has to produce your own textual authoring. The defense will be 
that academic writing, to contain traces of  uniqueness or minimal evidence of  
authorship, requires an act of  recreation on the part of  him that reads, going 
beyond the mere act of  jabbering what have read.
Keywords: Language, Writing, Authoring.

INTRODUÇÃO

É comum o aluno, quando chega a um curso de graduação, licenciatura 
ou bacharelado, frequentar uma série de disciplinas introdutórias, dentre 
elas “Introdução à metodologia Científica” – que visa, durante um semestre, 
a exposição de regras, métodos e sugestões acerca de como escrever um 
projeto, um resumo e um artigo, etc. – e “Leitura e Produção de Textos” – 
que visa, também durante um semestre, levar o aluno a conhecer as regras 
da escrita, os principais gêneros acadêmicos, os cuidados com a língua 
padrão, etc. 

Essas duas disciplinas, com algumas variações nos nomes e nos 
conteúdos, de modo geral despertam em alunos e professores as mesmas 
expectativa, qual seja, a de que aquele tenha noção consistente do que seja 
produzir um texto e, principalmente, do que seja elaborar e desenvolver um 
projeto de pesquisa.

Concomitante ao desenvolvimento dessas disciplinas, o aluno 
também é inserido em um sistema de trabalho que, geralmente, espera-
se dele o engajamento em um projeto ou grupo de pesquisa dirigido por 
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um professor. Ou seja, muito cedo, é incentivado a começar a produzir, a 
se preocupar com o curriculum Lattes. Nesse frenesi produtivo, é comum 
alunos do segundo período da graduação procurarem os professores para 
saber como produzir artigos, como inscrever trabalhos em congressos e 
como publicar.  

Se por um lado, muito cedo temos alunos preocupados com a 
produção acadêmica, por outro lado, cada vez mais é comum ouvirmos 
dos professores universitários a queixa de que o aluno não escreve, não tem 
autonomia para pensar por conta própria e, sobretudo, tem pouco apego 
ao que faz na universidade. A produção escrita é vista como algo que pode 
ser feita sem muitas reflexões e cuidados. A reescrita é vista por esse aluno 
como um castigo dado pelo professor e não como um trabalho constitutivo 
da escrita. 

Quando se trata daqueles que irão exercer a docência, a queixa da 
parte dos professores é maior porque são alunos que leem e escrevem de 
modo frágil, o que faz emergir sérias dificuldades em termos compreensão 
das teorias e a mobilização destas na construção de práticas de ensino. 

A leitura e a interpretação das teorias com vistas à produção de um 
texto coeso, coerente e que contenha marcas de autoria tem sido espécie de 
ponto inatingível ao longo dos cursos de graduação. Os textos produzidos, 
porque sempre paráfrases mal articulada de outros textos, são em grande 
parte muito similares porque resultantes de um trabalho pouco ou quase 
nada criativo com a linguagem. São produções que, para além dos problemas 
estruturais gerados pelas dificuldades de domínio da variedade padrão, não 
deixam entrever o que o seu produtor fez, em termos compreensão, com 
tudo aquilo que lhe é dado a ler ao longo de um curso.

Mediante a tais dificuldades, existem correntes na universidade que 
defendem que as disciplinas introdutórias devem funcionar como uma 
espécie de repositório e retomar os conteúdos que, ao longo dos 11 anos 
de escolarização, o aluno deveria ter apreendido sobre o que seja a leitura e 
a escrita. Por essa perspectiva, essas duas atividades seriam apreendidas por 
meio de um ensino instrumental, que visa completar o que falta para esse 
aluno saber ler e escrever conforme o esperado na universidade.

A perspectiva instrumental é inviável porque o aprendizado da leitura 
e a escrita no ensino superior não pode advir somente do conhecimento 
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das regras de funcionamento da língua como muitos ainda acreditam; muito 
menos pelo conhecimento das regras metodológicas de funcionamento 
dos textos acadêmicos. Em qualquer curso de graduação, é importante que 
o aluno saiba reconhecer e produzir um texto de acordo com as normas 
padrão da língua portuguesa. Isso é inegável. 

Entretanto, a leitura e a escrita marcadas por traços de singularidades 
não são possíveis de serem produzidas somente com o conhecimento da 
estrutura da língua. O aprendizado da escrita pressupõe que saiba mobilizar a 
linguagem e o conhecimento que lhe é oferecido ao longo de cada disciplina; 
faça cálculos de possibilidades e dialogue com o outro – o texto, o possível 
leitor daquilo que produz; dialogando, construa uma leitura própria daquilo 
que lê e, consequentemente, faça esse gesto próprio de interpretação a base 
principal de sua produção escrita; e, sobretudo, consiga assumir a posição 
de sujeito enunciador não só nos espaços acadêmicos, mas nos espaços 
sociais mais amplos. 

Entretanto, segundo Maia (2004), nas produções acadêmicas 
contemporâneas persiste a presença de um sujeito individualista, que se 
coloca como centro das produções e, consequentemente, acredita que suas 
ideias são as que devem valer; a linguagem científico-acadêmica, ao por 
como exigência a impessoalidade sem possibilitar que o aluno compreenda 
as bases de sustentação dessa concepção, colabora para a construção de um 
texto genérico e sem marcas de singularidade; a escrita na contemporaneidade 
é vista como mais um meio de comunicação/consumo. 

Diante disso, neste artigo, o objetivo será apresentar uma discussão 
sobre as práticas de escrita na universidade com o intuito construir 
compreensões acerca dos principais dificuldades que o aluno de graduação 
apresenta para produzir um texto com marcas de autoria. A defesa será a 
de que a escrita acadêmica, para conter traços mínimos de singularidade ou 
indícios de autoria como defende Possenti (2002), necessita de um gesto de 
recriação por parte daquele que lê, indo além do mero ato de papagaiar o 
lido.

1. As condições de produção na contemporaneidade

A escrita na universidade decorre de uma solicitação docente e, 
consequentemente, a produção de resumos de obras, trabalhos em grupo, 
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resenhas, provas e avaliações em geral são alguns dos momentos em que 
se exige que os alunos escrevam. Conforme já assinalado na introdução, 
a qualidade dos textos produzidos pelos estudantes para atender a essas 
solicitações provoca reclamações da parte dos professores. 

Diante dessa dificuldade e na tentativa de encontrar uma solução, 
é comum os professores dizerem aos alunos que devem ser criativos, 
produzir textos próprios, e não mera paráfrase de outros textos. Nesse 
imperativo, em primeiro lugar está a demanda para que os alunos não 
transformem suas produções em simples lugar de repetição das ideias 
teóricas lidas. Em segundo lugar, está a demanda para que o aluno assuma 
uma posição não passiva diante dos objetos de conhecimento. Que não 
seja um mero consumidor da palavra alheia. Ou seja, de fato, ao dizerem 
que os alunos devem ser criativos e produzirem textos com as palavras 
próprias, os professores demandam que o aluno aponha assinatura própria 
a sua produção.

Entretanto, na contemporaneidade, este parece ser o maior problema 
quando se pensa o necessário gesto de apor assinatura própria naquilo que 
se lê. Riolfi (2013, p.192), ao discutir o tema “os desafios de ensinar numa 
sociedade globalizada”, afirma que “os jovens tem acesso aos dispositivos 
[tecnológicos] cuja principal característica é uma maior interatividade, 
mas, ao utilizá-los, se comportam como pessoas passivas frente ao 
conteúdo produzido por terceiros”. Ainda, de acordo com Riolfi, esses 
jovens apresentam dificuldades para filtrar, fazer uma leitura própria das 
informações e conhecimentos a que têm acesso. Ao não questionar, não 
selecionar e por a prova aquilo que lhe é dado na forma de informação e 
conhecimento, esses jovens simplesmente reproduzem o que leem e ouvem.

A relação de passividade não advém de uma mera decisão de ser assim, 
mas de um processo que, de acordo com Foucault (1979), é resultante de 
maquinações, de saberes e técnicas que incluem ativamente os seres humanos 
num campo de visibilidade e lhes define quais são os padrões de ação e 
compreensão. Padrões que, embora sejam dados como inerentes a natureza 
do humano contemporâneo, são de fato uma fabricação ou uma invenção, o 
resultado sempre incerto de práticas múltiplas e contingentes. São práticas 
anônimas e, muitas vezes, bem intencionadas, mas que fornecem ideais 
regulatórios e modeladores das ações humanas na contemporaneidade.
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A dificuldade de produção e interpretação não advém de uma 
incapacidade de o aluno aprender, mas de uma dificuldade de construir 
o saber necessário, ou a experiência necessária para produção de uma 
escrita própria. Consequentemente, esse sujeito passivo, consumidor de 
conhecimento e informação, no trabalho com a linguagem, fica preso ao 
plano reiterável da frase ou da oração como célula da língua, perdendo, com 
isso a sensibilidade para perceber que a linguagem comporta também outro 
plano: o da não reiterabilidade da enunciação como elemento que faz da 
palavra um elemento sempre diferente em cada texto.                                  

Diante disso, não basta oferecer cursos introdutórios de leitura e 
escrita e metodologia científica para sanar a dificuldade de ler e escrever 
que o aluno apresenta; também não é suficiente o enunciado imperativo 
“sejam criativos, escrevam textos com suas próprias palavras”, uma vez que 
se trata de um sujeito que, no trabalho com a linguagem, traz consigo uma 
história de constituição que, advém dessa fratura fundamental que evidencia 
o dilaceramento que perpassa e constitui a sociedade atual. O sujeito 
contemporâneo é constituído por meio de relações cujos “acontecimentos 
são dados na forma de choque, de estímulo, de sensação pura, na forma de 
vivências instantânea pontual e desconectada” (LARROSA 2004, p.123). 

A velocidade com que são dados os acontecimentos e a obsessão 
pela novidade que caracteriza o mundo contemporâneo impedem o 
estabelecimento de interpretações significativas. Isso também dificulta 
o trabalho com a memória discursiva já que cada acontecimento é 
imediatamente substituído por outro igualmente excitante e importante, 
mas que não deixa marcas passíveis de serem transformadas em experiências 
fundamentadoras de novas vivências. Tanto que, para Ponzio (2010), nos 
espaços de ensino e aprendizagem

A lógica da interrogação e da resposta é hoje dominante, 
ou seja, a lógica de querer dizer e querer ouvir. Podemos 
ver já nos lugares de aprendizagem e de formação, na 
escola, na universidade. Começo os cursos e, no primeiro 
dia, um estudante que se apresenta no final da aula, me 
pergunta: ‘professor, quando pensa que será a prova?’. O 
Objetivo desse estudante é aquele de ser interrogado. Hoje, 
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a propaganda mais eficaz para uma universidade é o slogan: 
‘Vinte provas em quatro meses!’ Mas qual qualidade, qual 
palavra, qual magistério, qual ensinamento? (PONZIO, 
2010, p. 25)

Nesse contexto, o trabalho com a linguagem no contexto acadêmico 
perdeu o caráter de desafio, de provocação e questionamento porque o aluno 
tem dificuldades para questionar tudo o que lhe parece sólido e definitivo 
em termos de conhecimento. Na produção de textos, quase sempre 
naturaliza o que está na superfície da língua e reproduz a palavra alheia 
como pequenos monumentos teóricos ou informativos que não merecem 
uma escuta mais profunda porque já estão explicados, interpretados por 
este ou aquele teórico-professor, por este ou aquele meio de comunicação. 

2. A relação com a palavra alheia na universidade contemporânea

 Como ensinar o aluno a produzir e a ler textos com palavras e 
compreensões próprias? Numa sociedade de informação e consumo, 
como construir espaços e tempo que permitam ao aluno dimensionar 
que as palavras próprias só podem surgir se ele não sucumbir às urgências 
da sociedade contemporânea. Isso porque a temporalidade de produção 
da escrita opõe-se radicalmente ao bordão capitalista de que “tempo é 
dinheiro” e que, por isso, quanto menor for o tempo que se dispensa para 
uma atividade, mais ganho há em produção. 

A escrita exige que o sujeito instale-se numa posição de reflexão 
distensa. Quando mais tempo se debruça em torno de uma leitura, quanto 
mais se escreve e reescreve um texto, maiores são as chances de que ele venha 
a ser não só produto, mas também processo constitutivo desse sujeito no 
trabalho com e sobre a linguagem. Por essa perspectiva, as palavras próprias 
não são as que melhor correspondem aos discursos que o aluno encontra 
nas leituras autorizadas. Muito menos é a reprodução disciplinada de uma 
das muitas teorias que sempre estão em moda no contexto acadêmico.

Tal concepção põe em xeque muitas das práticas de produção e 
autorização das palavras na própria universidade. Nos cursos de Letras, por 
exemplo, é bastante presente a concepção de que o aluno atual é incapaz 
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de ler e compreender os teóricos fundadores. Assim, com a expansão 
do número de publicações teórica na área de linguagem, de trabalhos e 
artigos, a palavra do teórico de base chega como “introdução aos estudos 
linguísticos”, “introdução à semântica”, “introdução à análise do discurso”, 
etc. 

Ao lado dessa concepção de que o aluno não possui os saberes 
necessários para ler os textos de base, está também a que considera 
desnecessária a leitura desses mesmos textos.    É comum o aluno de 
Letras, por exemplo, terminar o curso sem ter lido Saussure, Benveniste, 
Ducrot, dentre outros. Diante da prática de dar a ler o texto introdutório, 
o aluno passa a citar os conceitos de diacronia e sincronia, ou o fenômeno 
da argumentação na língua não segundo Saussure ou Ducrot, mas segundo 
o que o orientador e/ou professor de uma disciplina falaram/escreveram 
sobre esses teóricos. 

Em congressos, seminários, esses mesmos alunos abordam tais 
concepções como se tivessem sito criadas pelos professores-comentadores.  
E antes que alguém argumente que é legítimo os professores universitários 
darem ao seu aluno textos próprios, esclareço que o problema não está 
em oferecer aos alunos nossas produções, mas, sim, em deixá-lo ocupar 
somente a posição de leitores dessas nossas produções e/ou das produções 
introdutórias. O problema está em não dar a conhecer o texto de base que 
lemos para construir nossas teses e reflexões.

Assim, o dizer imperativo que visa orientar o aluno a ser criativo e 
a produzir com as palavras próprias, muitas vezes, é carente de explicação 
e coerência. Se assumirmos o postulado de que nossos enunciados são 
o produto do diálogo com muitos outros enunciados, qual o sentido do 
enunciado “sejam criativos, escrevam textos com suas próprias palavras” 
no contexto em que ao aluno é dado a ler comentários das teorias? Qual 
a concepção de criatividade está imperando? O que se espera que o aluno 
diga de novo? 

A partir dessa relação superficial com a teoria surge um aluno 
informado, que sabe da existência da AD, sabe da existência das concepções 
de erro e variação sociolinguísticas, das concepções de coesão e coerências, 
mas que não sabe mobilizar essas concepções para produzir um texto 
que apresente marcas de singularidade e intimidade com escrita. Temos 
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um aluno instrumentalizado, mas que apresenta sérias dificuldades para 
produzir uma leitura própria.

O sujeito informado e instrumentalizado sabe muita coisa, mas fica 
preso ao plano reiterável da frase ou da oração como célula da língua, 
perdendo com isso a sensibilidade para perceber que a linguagem comporta 
também outro plano: o da não reiterabilidade da enunciação, que faz a 
palavra ser sempre diferente em cada texto. Diante disso, na universidade 
temos uma geração de aprendizes que não consegue:

[...] elaborar seus projetos de pesquisa por falta de 
intimidade com a escrita. Em geral, consideram o ato de 
escrever apenas um meio para comunicar suas ideias, 
estas sim importantes e que merecem estudo e dedicação. 
Quando encontram uma maneira estereotipada de escrever, 
aquela muitas vezes entendida como linguagem cientifica, 
constroem um texto em que a dissociação entre o autor 
e sua produção é evidente, acreditando terem encontrado 
uma linguagem comum com seus pares. São textos pouco 
instigantes, cansam o leitor que quer conhecer o autor, 
identificar seu estilo, as marcas pessoais que aparecem aqui 
e ali no texto (MAIA, IN: PERROTTA 2004, p. IX). 

Diante disso, na universidade tem-se uma escrita quase terminal porque 
tem a simples função de apresentar aquilo que já se pensou e que, agora, o 
professor ainda quer que se coloque no papel. Nessa concepção, como ela 
é apenas a formalização de algo que já foi pensado, o aluno constrói com 
ela uma relação burocrática. A produção de trabalhos orientada por essa 
ideia é vivida como algo desagradável porque o processo de escrita parece 
ter se tornado uma atividade mecânica, um fazer solicitado pelo outro e 
que, na perspectiva do estudante, nada lhe acrescenta. Não reconhecida 
como processual, a escrita é percebida como limitada a si mesma, incapaz 
de oferecer algo a mais ao leitor. Este (por ser o professor) também um 
sujeito burocrático que somente precisa avaliar para atribuir uma nota ao 
aluno. 
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3. Escrita com as palavras próprias ou a escrita com traços de autoria

A autoria, segundo Possenti (2002), pode ser vista, portanto, como 
um tanto de singularidade quanto de tomada de posição (p. 106) no exercício de 
se apossar do conhecimento e torná-lo meios, ferramentas de trabalho, 
de construção de uma escrita própria, resultante da um saber advindo do 
trabalho de interpretação e construção de novos sentidos. Escrever com 
as palavras próprias é o mesmo que estabelecer um diálogo com a palavra 
alheia e desse diálogo produzir uma palavra outra. 

Essa concepção difere da que concebe a autoria como a particularização 
do “lugar” e da “posição” de um sujeito que fala no interior e a partir de uma 
determinada posição discursiva. Tendo em vista que a autoria aqui remete a 
posição do aluno frentes às produções escolares/acadêmicas, também não 
é possível pensá-la como produção de discursividade; esta marcada por um 
efeito de originalidade e singularidade. Nesta posição estão Freud, Marx e 
Foucault porque não só produziram discursos com traços inequívocos de 
singularidade, mas também mudaram as regras de produção e compreensão 
de textos e discursos vigentes em suas épocas.

A concepção de autoria aqui delineada se aproxima das concepções 
defendidas Michel de Certeau (1999) sobre a invenção das práticas 
cotidianas da sociedade francesa contemporânea. De acordo com esse autor, 
tais práticas, embora submetidas aos regimes massificantes de produção 
de linguagem, de formas de agir e ser, promovem deslocamentos e dão 
existência a um modo singular de fazer e existir. 

Nos processos de apropriação não autorizada surge um sujeito que, 
mesmo estando inserido numa estrutura social que define regras e padrões 
a serem seguidos, supera as condições impostas para inventar sua própria 
liberdade e seu próprio saber. 

Por essa perspectiva, a autoria não precisa ser vista como a ação que 
promove uma ruptura total com o conjunto de conceitos, informações 
e representações que, muitas vezes, funcionam como regras dominantes 
numa determinada sociedade; a autoria, neste caso, se constitui por meio de 
práticas que vão esgarçando as estruturas existentes, criando com isso um 
espaço de movimentação e liberdade. 

Ainda com base em Certeau, colocando-se na perspectiva da 
enunciação, a singularidade que essa concepção pressupõe está no processo 
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de fazer. Na escrita que leva a autoria, ao operar com o sistema linguístico, o 
aluno precisa por em jogo um discurso que dá visibilidade a apropriação do 
conhecimento marcada por deslocamentos que, resultante de um diálogo 
com o outro numa rede de posições e relações sócio históricas, atestam sua 
implicação na construção do seu próprio fazer-dizer.  

Como o discurso resulta do confronto de vozes e textos, a autoria é 
constituída por meio do diálogo entre vozes, do confronto com o outro, 
categoria fundamental no processo de transformação da palavra alheia 
em palavras próprias.  É no processo de apropriação e ressignificação da 
palavra do outro que o sujeito vai se constituindo como tal na relação com 
o conhecimento historicamente constituído. 

Esse trabalho com a palavra outra faz com que o sujeito da escrita, 
mesmo estando inserido em um espaço marcado por estruturas e regras 
a serem seguidas – como é o caso da produção escrita na universidade – 
trabalhe e se apercebe de suas manobras discursivas, marcando sua posição 
no interior de um conjunto de discursos vigentes. Isso lhe permite ocupar 
o lugar de construtor, não de um sujeito que deve ser instrumentalizado, 
informado, capacitado para o trabalho em sala de aula.

 Como a escrita exige de quem escreve uma posição de reflexão 
distensa, quando mais tempo o aluno se permite debruçar numa leitura, 
quanto mais escreve e reescreve textos sobre um determinado tema que lhe 
interesse, maiores são as chances de o produto desse trabalho ser também 
constitutivo desse sujeito e da linguagem. Maiores são as chances que essa 
produção contenha indícios de autoria. 

Em síntese, as marcas de autoria não podem ser definidas somente 
porque um texto apresenta adequação às regras da norma padrão; também não 
pode ser anunciada porque um texto apresenta uma organização estrutural 
satisfatória. A autoria “[...] nem cai do céu, nem decorre automaticamente 
de algumas marcas, escolhidas numa lista de opções possíveis. [...] Pode-se 
dizer provavelmente que alguém se torna autor quando assume (sabendo 
ou não) fundamentalmente algumas atitudes: dar voz a outros enunciadores, 
manter distância em relação ao próprio texto, evitar a mesmice pelo menos” 
(POSSENTI, 2002, p. 110).
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4. A difícil arte de saber dialogar com as palavras próprias e alheias

A aprendizagem da escrita na universidade exige que o aluno 
compreenda o que significa escrever, apresentar o seu dizer na esfera 
acadêmica. Isso significa que, inicialmente, precisa compreender que 
saber dissertar, expor ideias a diferentes interlocutores é uma necessidade. 
Também precisa entender que escrever significa saber dialogar com as 
ideias, pensamento e concepções de diferentes autores.  Ler a teoria por 
essa perspectiva não é mera obrigação acadêmica, mas é o ato de conhecer 
outros autores para deles se diferenciar ou se aproximar. 

Por essa perspectiva, escrever é o mesmo que inscrever-se no texto. 
Essa inscrição ocorre se houver um trabalho com a linguagem que leve à 
produção de singularidade que, por sua vez, só é possível se o aluno realizar 
gestos mínimos de interpretação dos dizeres alheios. Escrever exige que o 
sujeito da escrita saiba entrar no jogo da linguagem-cultura, “nas doutrinas 
de uma formação discursiva”, e deslocar-se “com relação ao senso comum, 
colocando algo de si naquilo que escreve”. O aprendizado da escrita exige 
que o sujeito saiba “servir-se do dizer de outros que constituem a sua 
subjetividade sem que disso se aperceba necessariamente, é, enfim deslocar-
se”. (CORACINI, 2010, p. 36).   

A inscrição na linguagem-cultura constitui-se em um dos principais 
desafios que o professor precisa enfrentar quando se trata de ensinar a ler e 
escrever. A geração que adentra a universidade apresenta sérias dificuldades 
para dialogar com a palavra alheia, pois, conforme já dito, a transforma em 
monumentos que não devem ser questionados. Nas produções em que isso 
acontece, também surge o excesso de citação e a desarticulação entre as 
ideias dos autores citados. 

O fragmento a seguir é parte de um parágrafo maior de um trabalho de 
conclusão de curso e, conforme pode ser observado, o produtor desse texto 
apresenta uma série de vozes teóricas diferentes – que toma a linguagem de 
perspectivas completamente opostas – e as coloca num mesmo parágrafo 
sem estabelecer nenhuma leitura reflexiva sobre as concepções dos autores 
citados. 
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TEXTO 1

[...] Para Saussure (2008), a língua é um sistema de signos os quais 
se diferenciam de acordo com sua relação com outros signos. A 
língua é um fenômeno social devido ao fato de ser o produto de 
uma convenção pré-estabelecida. [...] Chomsky (2005), o fundador 
da gramática gerativa e da revolução cognitiva, concebe a língua 
como um objeto puramente mental do ser humano, portanto, é o 
aspecto mental da língua que é enfocado por esse teórico. [...] Em 
seus estudos, Vygotsky (1998) ressalta que a linguagem tem um 
papel essencial na organização das funções psicológicas superiores. 
A linguagem é o instrumento por excelência que nos faz agir, 
pensar e modificar nossas relações sociais. [...] Segundo Piaget 
(1986), a linguagem é um sistema o qual representa a realidade 
e torna possível a comunicação, a transmissão de informação e a 
troca de experiências entre indivíduos (Fragmento retirado de um 
trabalho de conclusão de curso na área de Letras).

De acordo com Perrotta (2004), inúmeras são as razões que levam um 
sujeito de escrita a transformar a palavra alheia em pequenos monumentos 
expressivos por si mesmos. Dentre elas, estão: a reverência excessiva aos 
estudiosos que embasam o trabalho; a insegurança e dificuldade para 
assumir uma posição responsiva mediante o texto/interlocutor; os limites 
reais de entendimento acerca de conceitos mobilizados. No fragmento 
acima, a dificuldade de entendimento ganha materialidade pela citação de 
vários autores que discutem e apresentam concepções de linguagem, mas 
baseados em perspectivas diferentes. São concepções que, a partir de um 
trabalho de escrita, podem ser aproximadas, mas não postas lado a lado 
como se apresentassem uma relação de continuidade.

Nesse caso, as produções se tornam pedaços de enunciados de 
outrem, ideias que se contradizem, temas variados, tudo alinhado sem susto 
ou desconforto. E isso ocorre porque não há apropriação e transformação 
do discurso do outro em um discurso próprio. O texto teórico é um 
monumento que fala por si mesmo e idêntico somente porque apresenta 
temas aparentemente comuns. Não há dúvidas que Saussure e Chomsky 
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tomam a língua como objeto de reflexão, mas o modo de conceber esse 
objeto não é mesmo, assim como Vygotski e Piaget. Nesse caso, faltou o 
trabalho de leitura e interpretação que, apresentado na forma de escrita, 
justificasse e articulasse (por meio da apresentação de suas diferenças 
e aproximações) esses vários discursos sobre a língua e a linguagem. O 
aprendizado necessário aqui é o de que a palavra teórica, para produzir 
novos sentidos, precisa ser interpretada, questionada.

 Uma segunda característica das produções da geração que atualmente 
habita a universidade é a da escrita desarticulada e circular. Se no primeiro 
exemplo o aluno alinha, sem nenhum trabalho interpretativo, concepções 
teóricas diferentes, no fragmento o produtor do resumo apresenta um 
trabalho precário de articulação entre os recursos linguísticos e, por isso, a 
escrita é repetitiva no que tange ao projeto de dizer.  

                      
TEXTO 2 

Resumo: Este trabalho tem por finalidade analisar a forma 
documento das diretrizes curriculares do ensino fundamental de 
9 anos de acordo com as PCNs o Plano de Ensino da Escola 
estadual Felício de Paiva de Uberaba, MG. Tem como objetivo 
investigar de acordo com as PCNs a utilização da fundamentação 
teórica, e também a compreensão do entendimento da proposta 
pedagógica O principal motivo de tal debate reside nas 
consequências divergentes que resultam das teorias na orientação 
da prática educacional proposta. Tem como objetivo principal a 
busca da investigação do referencial teórico utilizado neste plano 
de ensino (texto produzido por um aluno do sétimo período do 
curso de Letras).

Embora demonstre algum conhecimento acerca da estrutura 
composicional de um resumo, o encadeamento entre palavras, orações e 
períodos é precário. O mesmo ocorre com o encadeamento de sentidos. A 
repetição das ideias previstas no primeiro período do resumo prejudica a 
unidade do texto. Com isso, salta aos olhos do leitor a dificuldade que os 
alunos, mesmo na universidade, apresentam para compreender o papel da 
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reescrita na produção de um texto. A falta de pontuação, a desarticulação 
entre ideias e as repetições poderiam ser sanadas por meio da reescrita. 

Por se tratar de um aluno de Letras, aliás, todas as produções 
analisadas são de alunos de Letras, torna-se necessário que, na universidade, 
haja um trabalho para que o futuro professor de língua portuguesa não 
só conheça as teorias que defendem a importância da reescrita, mas que, 
principalmente, tenha acesso a metodologias de trabalho com o texto que 
o levem a compreensão acerca de como mobilizar a teoria para trabalhar a 
sua própria escrita. A reescrita se traduz em uma aprendizagem que permite 
ao aluno trabalhar com as palavras, pensar as frases e eliminá-las quando 
necessário, até que o texto final tenha, em termos de usos da linguagem 
e coerência temática, um caráter de peça homogênea. Nesse caso, o 
aprendizado necessário é o de que reescrever pressupõe saber dialogar com 
as próprias palavras. 

A terceira característica que demonstra a dificuldade que o aluno de 
graduação tem para dialogar com a palavra alheia é a colagem, a reprodução 
literal do texto do outro. Pressionado pela força da página em branco, é 
comum o aluno buscar solução na simples reprodução/apresentação de 
partes (ou na íntegra) de textos teóricos que abordam o assunto estudado. 
Nos dias atuais, essa prática se apresenta de duas formas: na reprodução 
literal de textos/livros usados pelos professores ao longo das disciplinas do 
curso e na reprodução de textos retirados da internet. 

A diferença entre esses dois modos de fazer está no fato de que, 
no primeiro caso, o aluno, geralmente, não busca reproduzir textos 
desconhecidos dos professores; muitas vezes, reproduz parte de textos 
teóricos que os próprios professores discutem ao longo de uma disciplina.  
Já no segundo caso, há a clara intenção de esconder as fontes, por isso, é 
comum a construção de um texto a partir de fragmentos de vários outros 
textos (localizados em sites diferentes) e/ou a mudança de partes do texto 
reproduzido. No fragmento a seguir, o aluno modifica partes do texto 
retirado da internet na tentativa de deixar a alguma marca sua na produção. 
Vejamos: 
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TEXTO 3

Versão apresentada pelo aluno
Hoje em dia, é impossível investigar oralidade e letramento, 
sem uma referencia direta ao papel dessas duas práticas na 
sociedade moderna. Da mesma forma já não se pode observar 
as semelhanças e diferenças entre fala e escrita de forma alheia a 
problematização, ou seja, o contraponto formal das duas práticas, 
sem considerar a distribuição de seus usos na vida e no dia dia 
das relações entre elas, centrando-se exclusivamente na questão 
do código. Mais do que uma simples mudança de perspectiva, isto 
representa a construção de um novo objeto de análise, e uma nova 
concepção de língua e de texto, agora vistos como um conjunto 
de práticas sociais. 

Versão da internet.
Hoje em dia, é impossível investigar oralidade e letramento, 
sem uma referência direta ao papel dessas duas práticas na 
sociedade contemporânea. De igual modo, já não se pode 
observar satisfatoriamente as semelhanças e diferenças entre fala 
e escrita, ou seja, o contraponto formal das duas práticas acima 
nomeadas, sem considerar a distribuição de seus usos na vida 
cotidiana. Assim, fica difícil, senão impossível, o tratamento das 
relações entre elas, centrando-se exclusivamente na questão do 
código. Mais do que uma simples mudança de perspectiva, isto 
representa a construção de um novo objeto de análise, e uma nova 
concepção de língua e de texto, agora vistos como um conjunto 
de práticas sociais.

As partes em negrito, no texto do aluno, são as que foram modificadas. 
Essas modificações podem ser tomadas com uma espécie de tentativa 
de tornar-se autor do texto. Dentre as várias explicações elencadas para 
essa prática, está a de que o aluno toma como referência a concepção de 
pesquisa vigente na escola básica: que é o simples ato de copiar. Cópia essa 
que o professor, na escola, avalia como pesquisa e, por isso, ao chegar à 
universidade, o aluno continua trabalhando com a concepção de que a cópia 
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é uma prática legítima de escrita. Outra explicação é a de que a praticidade, 
a economia de tempo tem contribuído para a sedimentação dessa prática 
dentro da universidade. Nesse caso, o aprendizado necessário é o de que 
escrever implica assumir a responsabilidade pela construção de um discurso 
próprio.

5. A arte de apor assinatura no próprio texto

Diante das reflexões e análises desenvolvidas, pode-se concluir que 
os principais obstáculos à constituição de um texto com indícios de autoria 
são: a prática da leitura acrítica, destituída de questionamentos; a dificuldade 
de tomar a reescrita como parte constitutiva da produção de um texto; e 
a colagem na palavra alheia por meio da reprodução/plágio. A colagem 
é também resultado das dificuldades que o aluno de graduação tem para 
compreender e separar conhecimento e informação. 

Os obstáculos elencados não podem, conforme já assinalado, ser 
vencidos pela perspectiva de que basta o aluno ser instrumentalizado 
com conhecimentos sobre a organização metodológica e estrutural de 
um texto. As produções analisadas colocam em evidência um sujeito que 
apresenta dificuldades para compreender e mobilizar a linguagem visando 
à construção de uma produção própria. Trata-se de um sujeito que toma a 
palavra como algo passível de identidade, universalização e pertencimento a 
uma única espécie de gênero; mas não só, a palavra passa ser algo que pode 
ser reduzido ao idêntico, a uma imagem fixa e total.

Nessa direção, o maior enfrentamento do professor, para levar o 
aluno a produzir um texto com indícios de autoria, é exatamente fazê-lo não 
só compreender, mas aprender e apreender que, na produção escrita, não 
pode tomar a linguagem como um objeto fixo e com vida própria. Cada ato 
de interpretação e escrita exige um trabalho de construção e reconstrução 
de sentidos, o que implica o estabelecimento de associações, remissões de 
significados e significantes e, principalmente, escuta da outra palavra. 

A escuta precisa sem compreendida como oposto ao ato de silenciar 
por meio da colagem/paráfrase/plágio. O trabalho com a linguagem que 
leva a constituição da autoria pressupõe uma disposição para a escuta. 
Colocar-se em estado de escuta, dar tempo para a reflexão, trabalhar 
com e sobre a linguagem significa dar tempo a si e ao outro. Esse tempo, 
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segundo Ponzio (2010), não é nem o produtivo, nem o tempo relaxante, 
livre e não compromissado com nada, tal como concebido pelas relações 
mercadológicas. Dar-se tempo significa pôr-se em estado de reflexão, 
dispor-se a dialogar com “a alteridade de si mesmo em relação à própria 
identidade e a alteridade do outro em relação à sua identidade” (p. 26).

É por isso que a escrita não resulta do aprendizado instrumental 
acerca de como comunicar ideias com clareza e precisão, muito menos é só 
o aprendizado instrumental das regras estruturais de produção de um texto 
adequado à variedade padrão. A escrita pela concepção aqui defendida 
passa a ser o centro através do qual a formação se dá, pois obriga o sujeito 
a organizar no papel diversas operações discursivas que não se reduzem, e 
muito menos se definem, como mero domínio da estrutura da língua. Ações 
para compor um texto exigem que saiba argumentar com o seu tempo, que 
tenha conhecimentos dos saberes e valores culturais, sociais e ideológicos 
vigentes no contexto de produção. 

Nesse sentido, a universidade ainda precisa assumir com maior 
determinação uma prática de ensino fundada na concepção de que, 
escrevendo, o aluno aprende a dialogar com os valores dados pela sociedade 
e, sobretudo, aprende a interpretar, organizar tudo isso numa peça textual 
constituída e constitutiva de sua própria linguagem a respeito do objeto de 
conhecimento. O trabalho com os recursos linguísticos e extralinguísticos 
é o que faz com que o texto, quando finalizado, não seja um punhado de 
enunciados verbais solto na superfície de um papel, mas uma produção 
que contenha traços de autoria resultantes do trabalho desse sujeito com e 
sobre a linguagem.
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RESUMO
Ligada visceralmente à experiência histórica e ao drama íntimo do autor, a 
obra de Lima Barreto retrata, ao mesmo tempo, as contradições da sociedade 
brasileira dos primeiros anos da República e as agruras da vida pessoal do 
escritor, em cuja biografia ressoam as consequências de problemas fundamentais 
da experiência histórica brasileira. Elaborada com a matéria colhida no embate 
diário do escritor com a sociedade que o exclui, trata-se de uma literatura cuja 
perspectiva dominante é de desilusão, a qual se manifesta em três dimensões 
principais: a ficção, nos textos militantes e na chamada escritura íntima. Nos 
escritos circunstanciais a visão desencantada de Lima Barreto manifesta-se em 
textos de caráter militante em que o autor apresenta o seu protesto contra as 
mazelas da sociedade brasileira e contra a própria exclusão. Neste trabalho faz-
se uma análise de alguns dos principais textos circunstanciais de Lima Barreto, 
artigos e crônicas que o autor publicou na imprensa durante os últimos anos 
de sua existência, nos quais explicita a índole militante da sua obra, em que se 
fundem perspectiva social e motivação autobiográfica.
Palavras-chave: Lima Barreto; experiência; literatura militante; autobiografia.

ABSTRACT

Viscerally connected to the historical experience and to the author’s intimate 
drama, Lima Barreto’s work portrays at the same time the contradictions 
of  Brazilian society in the early years of  the Brazilian Republic and the hardships 
of  the writer’s personal life, whose biography resonates the consequences of  
fundamental problems of  the Brazilian historical experience. 

1 Texto baseado na comunicação intitulada A perspectiva sociobiográfica de Lima Barreto, apresentada 
na mesa-redonda “Literatura e sociedade: algumas perspectiva”, realizada durante a XXIV 
JORNADA DE ESTUDOS LINGUÍSTICOS DO NORDESTE, Natal, 2012. 
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Elaborated with material collected in the writer’s everyday struggle with the 
society that rejected him, it is a literature whose dominant perspective is the 
one of  disillusionment, which manifests itself  in three main dimensions: the 
fiction, in the militant texts, and the called intimate writing. In the circumstantial 
writings, Lima Barreto’s disenchanted view manifests itself  in texts of  militant 
appeal in which the author presents his protest against the misfortunes of  
Brazilian society and against his own exclusion. This work is an analysis of  
some circumstantial key texts by Lima Barreto, articles and chronicles that the 
author published in the press during the last year of  his existence, in which 
is elucidated the militant nature of  this work, merging social perspective and 
autobiographical motivation.
Keywords: Lima Barreto; experience; militant literature; autobiography.

1.

Lima Barreto é um desses autores em cuja obra parece impossível 
dissociar os elementos estéticos e ideológicos que moldam o espaço do texto, 
preenchendo-o com o argumento que se define sob o signo da crítica e do 
protesto, daí ser comum acentuar-se o caráter autobiográfico e confessional 
da sua literatura, às vezes indiscriminadamente. Assim como o Diário 
íntimo revela que os motivos, os temas e sua transfiguração em literatura 
sofrem os influxos das circunstâncias da vida pessoal do escritor, veremos 
que no conjunto da sua produção circunstancial2, os temas abordados por 
Lima Barreto e os modos de elocução que definem o tom da escrita são 
condicionados pelas circunstâncias imediatas do cotidiano, assim como 
por fatores relacionados ao drama íntimo do escritor. Um dado importante 
nesse sentido é que a maioria desses textos foi escrita nos últimos anos 
da sua vida, quando Lima Barreto, já bastante desiludido, praticamente 
“abandona” a ficção e passa a dedicar-se à produção de artigos e crônicas 
de cunho militante, em que aborda os mais diferentes assuntos, nos quais 
se revela o jornalista combativo e panfletário, como outra face (e outra fase, 
considerando a cronologia desses textos) do escritor militante. 

Embora a perspectiva crítica diante dos diversos assuntos e temas 

2 Na falta de uma denominação mais precisa, chamo de circunstanciais os textos que Lima Barreto 
publicou na imprensa (na maior parte, na chamada imprensa independente), enfeixados nos 
volumes Bagatelas, Coisas de Reino de Jambom e Vida urbana. Na maioria são artigos e crônicas, mas 
também contos, inclusive alguns de gênero indefinido. Nisso acompanho Antonio Arnoni Prado 
(Cf. PRADO, 1989). 
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esteja presente ao longo de sua obra, é perceptível a diferença de registro com 
que Lima Barreto trata determinadas questões em diferentes momentos da 
sua trajetória. A mudança operada na escrita de Lima Barreto, que assume 
um tom mais agressivo a partir de dado momento e numa certa modalidade 
de textos, decorre de circunstâncias muito particulares da vida do escritor, 
o que ele mesmo explica em um artigo de 1919. O texto é sintomático e 
revelador da difícil condição do mulato rebelde, bem como das dificuldades 
do intelectual militante em uma sociedade em que as liberdades do cidadão 
são bastante limitadas. Trata-se de uma confissão amargurada e veemente, 
em que Lima Barreto se mostra disposto a expressar suas convicções e 
“defender os interesses do país”, agora sem temer as reações que seus textos 
pudessem provocar, o que não fizera antes em razão das conveniências que 
a sua condição de funcionário da Secretaria da Guerra implicava: 

Aposentado como estou, com relações muito tênues 
com o Estado, sinto-me completamente livre e feliz, 
podendo falar sem rebuços sobre tudo o que julgar 
contrário aos interesses do país. Os parcos níqueis que a 
minha aposentadoria rende, dar-me-ão com o que viver sem 
ser preciso normalmente escrever pelinescas biografias de 
figurões, para comprar um par de botinas.
[...]

Durante quinze para os dezesseis anos em que guardei 
as conveniências da minha situação burocrática, comprimi 
muito a custo a minha indignação e houve mesmo 
momentos em que ela, desta ou daquela forma, arrebentou 
(BARRETO, 1956a, 134).

 
A declaração sugere os limites e a fragilidade da democracia brasileira 

na Primeira Republica, uma democracia de fachada, que não passava de 
tema abstrato a alimentar a retórica vazia de políticos e intelectuais zelosos 
da ordem. Anos antes, numa nota do Diário íntimo, tomada em 1904, por 
ocasião da repressão aos revoltosos contra a vacinação obrigatória, Lima 
Barreto registra com indignação o seu temor à nossa tradição de governos 
autoritários: “Este caderno esteve prudentemente escondido trinta dias. 
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Não fui ameaçado, mas temo sobremodo os governos do Brasil”, declara, 
para então denunciar que, passado o período dos confrontos, “o sítio é 
mesma coisa” e “Toda a violência do governo se demonstra na Ilha das 
Cobras”, onde “Inocentes vagabundos são aí recolhidos e mandados para o 
Acre”. E conclui a nota com melancólica ironia, observando o “progresso” 
do Brasil, habituado ao “estado de sítio”, onde há “quatrocentos anos não 
se fez outra coisa”, e que agora, passando de “sítio para fazenda, há sempre 
um aumento, pelo menos no número de escravos” (BARRETO, 1956b, p. 
49). Sobre a precariedade da democracia no Brasil vale mencionar aqui o 
que escreveu na década de 1930 Sérgio Buarque de Holanda, para quem

A democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal-
entendido. Uma aristocracia rural e semifeudal importou-a 
e tratou de acomodá-la, onde fosse possível, aos seus 
direitos ou privilégios, os mesmos privilégios que tinham 
sido, no Velho Mundo, o alvo da luta da burguesia contra 
os aristocratas. E assim puderam incorporar à situação 
tradicional, ao menos como fachada ou decoração externa, 
alguns lemas que pareciam os mais acertados para a época 
e eram exaltados nos livros e discursos (HOLANDA, 1995, 
p. 160). 

É justamente a partir de certo momento, que coincide com a sua 
aposentadoria do serviço público, que Lima Barreto libera a revolta, recalcada 
há muito tempo e a muito custo, e passa a dizer publicamente, através da 
sua intensa militância na imprensa, aquilo que só dissera para si mesmo, 
na solidão das páginas do Diário íntimo. Agora praticamente se apagam as 
diferenças de registro que separavam a escritura íntima da literatura que 
vinha a público. O ataque violento a figurões das letras e da política se 
mistura às confissões amarguradas do mulato revoltado com a sociedade 
e com a própria exclusão, que surgem entremeadas às lúcidas observações 
da vida brasileira, dando a configuração geral dos textos que Lima Barreto 
escreverá até os últimos dias de sua vida. É também nesta última fase de 
sua trajetória, que vai mais ou menos de 1918 a 1922, ano de sua morte, que 
o autor de Gonzaga de Sá escreve os textos de teor político-ideológico mais 
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acentuado, em que predomina um tom mais agressivo, quando muitas vezes 
o jornalista combatente sobrepõe-se ao escritor militante. 

Alguns dos textos mais importantes da última fase da produção de 
Lima Barreto são claramente inspirados nos ideais da Revolução de Outubro. 
Em Vera Zassúlitch, texto de 1918, ao mesmo tempo que exalta o heroísmo 
e as qualidades heroicas dessa mulher, cuja “abnegação” e sacrifício admira, 
faz a defesa dos ideais revolucionários e reivindica medidas semelhantes no 
Brasil, país com imenso potencial de desenvolvimento, porém secularmente 
explorado pelas elites parasitárias. Lamenta que o “nosso resignado Brasil”, 
com a sua grandeza, “imenso, rico e generoso, tendo os pés no Prata e a 
cabeça nas Guianas, com a gravata luxuosíssima do Amazonas”, deixe que 
“toda uma quadrilha, com lábias de patoás vários, o saqueie e o ponha a nu, 
como os judeus fizeram a Nosso Senhor Jesus Cristo” (1956a, p. 73). 

As medidas que defende para o Brasil, inspiradas no ideário da 
Revolução, Lima Barreto irá expor mais detalhadamente em outro texto, No 
ajuste de Contas... (Idem, p. 88-96), também de 1918, em que propõe medidas 
radicais que, se levadas a cabo, provocariam, se não a revolução, pelo menos 
modificações profundas na estrutura social e econômica do país, bem como 
na organização das relações de poder. Num desabafo de indignação e revolta 
o escritor defende o fim do latifúndio e a socialização da riqueza em geral: 
“A propriedade é social e o indivíduo só pode e deve conservar, para ele, 
de terras e outros bens, tão-somente aquilo [de] que precisar para manter 
a sua vida e de sua família”, escreve, para em seguida sugerir que devem 
“todos trabalhar da forma que lhes for mais agradável e o menos possível, 
em benefício comum” (Idem, p. 90). E segue o tribuno com o mesmo tom 
inflamado, que dá ao registro a acidez característica dessa fase de sua escrita, 
num discurso que se poderia atribuir um militante comunista: 

Não é possível compreender que um tipo bronco, egoísta 
e mal, residente no Flamengo ou em São Clemente, num 
casarão monstruoso e que não sabe plantar um pé de couve, 
tenha a propriedade de quarenta ou sessenta fazendas nos 
Estados próximos, muitas das quais ele nem conhece nem 
visitou, enquanto, nos lugares em que estão os latifúndios, 
há centenas de pessoas que não têm um palmo de terra para 
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fincar quatro paus e erguer um rancho de sapê, cultivando 
nos fundos uma quadra de aipim e batata doce (Ibidem).

 
Em Sobre o maximalismo, de 1919, volta a defender, para o Brasil, 

medidas baseadas no ideário da Revolução de Outubro. Retoma a ideia 
geral do texto anterior, agora criticando a presunção e a ignorância dos 
jornalistas, representados por Azevedo Amaral, que procura desqualificar 
os ideais da revolução sem os conhecer adequadamente, segundo Lima 
Barreto. Denuncia a grande imprensa em geral, a burguesia, o capitalismo 
e defende os princípios maximalistas, sustentando que aqueles que tentam 
desqualificar os ideais da revolução ignoram seus fundamentos, são “uns 
burguesinhos muito tolos e superficiais”, ignorantes “cuja ciência histórica, 
filosófica e cuja sociologia só lhes fornecem como bombas exterminadoras 
dos ideais russos a grande questão de tomar banho e a de usar colarinho 
limpo” (BARRETO, 1956a, p. 157). Neste artigo Lima Barreto defende 
os ideais da revolução num tom profético e com ardor retórico de líder 
revolucionário:

Se a convulsão não trouxer ao mundo o reino da 
felicidade, pelo menos substituirá a camada podre, ruim, má, 
exploradora, sem ideal, sem gosto, perversa, sem inteligência, 
inimiga do saber, desleal, vesga que nos governa, por uma 
outra, até agora recalcada, que virá com outras idéias, com 
outra visão da vida, com outros sentimentos para com 
os homens, expulsando esses Shylocks que estão aí, com 
os seus bancos, casas de penhores e umas trapalhadas 
financeiras, para engazopar o povo. A vida do homem e 
o progresso da humanidade pedem mais do que dinheiro, 
caixas-fortes atestadas de moedas, casarões imbecis com 
lambrequins vulgares. Pedem sonho, pedem arte, pedem 
cultura, pedem caridade, pedem amor, pedem felicidade; e 
esta, a não ser que seja um burguês burro e intoxicado de 
ganância, ninguém pode ter, quando se vê cercado da fome, 
da dor, da moléstia, da miséria de quase toda uma grande 
população (Idem, p. 164).
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O argumento do texto Da minha cela, escrito em 1918, quando 
Lima Barreto se encontrava internado no Hospital Central do Exército, 
caracteriza-se pelo tom azedo que o escritor indignado confere à maior 
parte dos seus escritos dessa época. Também com as tintas incendiárias 
do panfleto, aqui predomina o depoimento revoltado contra as mazelas 
nacionais, em que o autor identifica as causas da própria desgraça. Como é 
peculiar à índole de Lima Barreto, a crítica social é fermentada pelas mágoas 
íntimas, tendo como ponto de partida, muitas vezes, a situação pessoal 
de quem sente na pele as iniquidades de uma ordem injusta. O escrito é 
um manifesto em defesa do maximalismo, em que o escritor destila seu 
ódio à burguesia que, através dos jornais, empenha-se em desqualificar a 
revolução: “Esse ódio ao maximalismo que a covardia burguesa tem, na 
sombra, propagado pelo mundo; essa burguesia cruel e sem coragem, que 
se embosca atrás de leis, feitas sob a sua inspiração e como capitulação 
diante do poder do seu dinheiro”; e que “apela para a violência pelos órgãos 
mais conspícuos”, denuncia Lima Barreto (Op. cit. p. 103). 

O texto intitulado O nosso ianquismo é de 1919 e está entre aqueles 
em que a indignação de Lima Barreto se dirige ao imperialismo econômico 
representado pelos Estados Unidos. O romancista critica a moral e a 
ética que orientam a política norte-americana, fundada, segundo ele, 
exclusivamente na lógica do dinheiro, ao mesmo tempo que denuncia a 
violência provocada por essa ética. Critica as autoridades do Brasil que, 
na sua opinião, mantêm o país subserviente à potência do norte, além de 
quererem imitar a vida americana, sem considerar as diferenças entre os 
dois países. Enquanto para muitos os Estados Unidos representavam o 
ideal de progresso e modernidade, para Lima Barreto o país do norte era a 
encarnação do espírito burguês, do triunfo do dinheiro, que reinava sobre 
todos os princípios morais e destruía os sentimentos e valores humanitários: 
“em todas as suas manifestações, quer normais, quer anormais, o americano 
denuncia e define o espírito burguês”, ou seja, “aquele em que o amor, a 
adoração, a dominação pelo dinheiro, mais do que outro móvel de qualquer 
ordem, impera e conduz.” (Idem, p. 188). 
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2.

É significativa a atitude de Lima Barreto em relação aos governos 
republicanos, que ele manifesta desde os primeiros escritos, mas 
principalmente em alguns textos da última fase, às vezes de um modo que ao 
leitor desavisado poderia parecer que o autor de Isaías Caminha defendesse 
a volta da Monarquia. É verdade que, mais de uma vez, Lima Barreto põe 
em confronto a República e o Império, sugerindo alguma vantagem ou 
superioridade, num ou noutro aspecto, do antigo regime, o que não quer 
dizer que desejasse a volta do poder monárquico, pois certamente faria o 
mesmo se o regime fosse outro, haja vista a sua posição, contrária a qualquer 
tipo de poder que oprime, e não a um regime político em particular. Ao 
que parece, o que sobressai nos escritos em que Lima Barreto desanca as 
autoridades da República é a sua revolta contra os desmandos políticos e 
administrativos dos governos republicanos, em que ele via o favorecimento 
cada vez maior de grupos privilegiados, além do conhecido autoritarismo 
do regime, que já nasce “militarizado”. 

De certa maneira, essa posição traduzia também o sentimento de 
grupos que, num primeiro momento, apoiaram o novo regime, acreditando 
na sua eficácia e que se cumpririam os princípios formais que pautavam 
a “filosofia republicana”, como a participação popular nos processos 
decisórios, a racionalidade político-administrativa, o fim da política 
personalista e clientelista do mandonismo rural, mudanças que uma ordem 
efetivamente democrática e moderna haveria forçosamente de produzir. 
Como, todavia, prevaleceram as antigas práticas, agora agravadas pelo 
arrivismo dos novos agentes que assumiram o comando político do país, 
bem como pela horda de argentários que o capitalismo periférico tendia 
a produzir, não havia razão, na ótica de Lima Barreto, para se comemorar 
ou para se apoiar a República e sua política, nefastas para a maioria da 
população. É este sentimento que o escritor exprime de modo contundente 
em “A nossa situação”, artigo inflamado em que denuncia os desmandos 
oficiais nos diferentes setores da vida nacional: o enriquecimento ilícito; 
o favorecimento a empresários e empreiteiros pelas políticas oficiais; a 
concentração de renda absurda e a criminalidade; além da incompetência e 
da má vontade das autoridades para resolver os problemas do país, citando 
inclusive as consequências nefastas da seca para a população do Nordeste. 
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“Esses trinta anos de República têm mostrado”, afirma Lima Barreto, 
“além da incapacidade dos dirigentes para guiar a massa da população na 
direção de um relativo bem-estar, a sua profunda desonestidade, os baixos 
ideais de sua política” (BARRETO, 1956a, p. 293). Revoltado, o escritor 
não esconde a sua indignação com a desonestidade e a incompetência das 
autoridades republicanas, a quem atribui a responsabilidade pelas mazelas 
nacionais, sobretudo a exclusão social, provocada pela injusta distribuição 
das riquezas: 

Tenho dito muitas vezes aqui e alhures que o princípio 
geral a que obedece a política republicana, é enriquecer cada 
vez mais os ricos e empobrecer cada vez mais os pobres.
A fortuna nas mãos dos que têm dinheiro ou alcançam possuir 
algum, por este ou aquele processo inconfessável, graças 
a toda sorte de expedientes administrativos e legislativos, 
em breve é triplicada, quintuplicada, até decuplicada, em 
detrimento da economia dos pobres e dos remediados que 
não conhecem a governamental galinha dos ovos de ouro e 
são chamados de tolos pelos ativos pró-homens bafejados 
pelos graúdos da política e da administração (Idem, p. 294). 

Uma estudiosa desse período da história brasileira identifica duas linhas 
de interpretação que surgiram nos primeiros anos após a Proclamação da 
República: a dos monarquistas, que defendiam o antigo regime ressaltando 
supostas superioridades da Monarquia, aos quais se somaram depois alguns 
republicanos desiludidos, insatisfeitos com os rumos que tomara a República; 
e a dos republicanos, que defendiam o novo regime e o identificavam às 
aspirações da população brasileira como um todo. Para estes, segundo 
Emília Viotti, “a Republica sempre foi uma aspiração nacional” e traria as 
soluções para os graves problemas da sociedade brasileira, além de pôr fim 
ao poder pessoal do imperador, descentralizando assim a vida política do 
país e propiciando a participação popular nos processos decisórios (COSTA, 
1999, p. 387). Já para os monarquistas, segundo a autora, não havia razão 
para identificar a Republica aos anseios populares, pois desde a gestação até 
o nascimento do novo regime, o povo não tivera qualquer participação no 
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processo. A implantação da República teria sido antes “fruto da indisciplina 
das classes armadas que contavam com o apoio de fazendeiros descontentes 
com a manumissão dos escravos.” Quer dizer, passando longe dos anseios 
populares, a República teria resultado do descontentamento de setores 
privilegiados que se viram, de uma hora para outra, desamparados pelo 
Estado e, consequentemente, desprovidos dos seus privilégios seculares. 

São exatamente os segmentos mais antipáticos a Lima Barreto que 
sustentam a República nos seus primeiros anos: as oligarquias rurais, a 
emergente burguesia capitalista e os militares, o que reforça a sua aversão 
ao regime. Na verdade, nada que lembre o novo regime o entusiasma: “Das 
festas por ocasião da passagem da Lei de 13 de Maio ainda tenho vivas 
recordações”, afirma, para em seguida estabelecer o contraponto: “Mas a 
da tal história da proclamação da República só me lembro que as patrulhas 
andavam, nas ruas, armadas de carabinas e meu pai foi, alguns dias depois, 
demitido do lugar que tinha”, escreve, ressaltando o caráter violento do 
regime, que já se manifesta no seu momento inaugural. Longe de ser um 
regime que viesse ao encontro das necessidades da população oprimida 
e necessitada, e que viesse propiciar oportunidades socioeconômicas 
e instituir a garantia das liberdades civis, aos olhos de Lima Barreto a 
República identificava-se antes com a violência, a repressão e a exclusão 
social, esta última estampada na pobreza da grande maioria da população. 
O escritor maduro vai buscar nas dobras da memória a visão do menino 
que viu nascer o regime sob uma atmosfera de violência e repressão: 
“Se alguma coisa eu posso acrescentar a essas reminiscências é de que a 
fisionomia da cidade era de estupor e de temor”, escreve, recuperando 
uma imagem da infância que se atualiza operando como argumento que 
reforça a visão desencantada do adulto: “Nascendo, como nasceu, com esse 
aspecto de terror, de violência, ela vai aos poucos acentuando as feições 
que já trazia no berço” (BARRETO, 1956a, p. 52). Seguem no mesmo texto 
as considerações duramente desfavoráveis ao regime republicano, cujos 
desmandos Lima Barreto confronta com a suposta austeridade dos tempos 
do Império. A República, “mais do que o antigo regime, acentuou esse 
poder do dinheiro, sem freio moral de espécie alguma”, isto é, transformou 
os costumes austeros que vinham do Império, em que “os ricos, mesmo 
quando senhores de escravos, tinham, em geral, a concepção de que o 
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poder do dinheiro não era ilimitado, e o escrúpulo de consciência de que, 
para aumentar as suas fortunas, se devia fazer uma escolha dos meios”. 
Já o novo regime, segundo Lima Barreto, “fez apagar-se toda essa fraca 
disciplina moral, esse freio na consciência dos que possuem fortuna” (Idem, 
p. 52-3).

Semelhante confronto entre os dois regimes, em que sobressaem 
– ora implícita, ora explicitamente – as supostas qualidades superiores da 
Monarquia, aparece em diversos textos de Lima Barreto. No texto A política 
republicana, já mencionado, o autor começa por afirmar que não gosta nem 
trata de política, isto é, que “não há assunto que me repugne mais do que 
aquilo que se chama habitualmente política”, a qual ele considera “um 
ajuntamento de piratas mais ou menos diplomados que exploram a desgraça 
e a miséria dos humildes”, conforme observa na prática das autoridades 
republicanas. Logo em seguida estabelece o confronto: “No império, 
apesar de tudo, ela tinha alguma grandeza e beleza. As fórmulas eram mais 
ou menos respeitadas; os homens tinham elevação moral e mesmo, em 
alguns, havia desinteresse”, declara com certa nostalgia. Já a República, 
na sua opinião, “trazendo à tona dos poderes públicos, a borra do Brasil, 
transformou completamente os nossos costumes administrativos, e todos 
os ‘arrivistas’ se fizeram políticos para enriquecer” (BARRETO, 1956c, 
p. 78).  Percebe-se aqui a ponta de melancólica nostalgia que ferroava o 
escritor desiludido com o seu tempo e com os rumos que o país seguia, cuja 
entrada na ordem capitalista acentuava a corrida pelo dinheiro, a ambição 
por riqueza a qualquer custo, não importando os meios, agravando também 
a situação da população mais pobre.

O ataque à política republicana e a defesa dos ideais socialistas 
não constituíam mero exercício retórico em torno de conceitos abstratos 
para o Autor descarregar a sua revolta. A necessidade de reformas sociais 
profundas no Brasil era vista concretamente por Lima Barreto, que tinha 
a compreensão de que os males da sociedade brasileira tinham suas raízes 
na injusta organização social e econômica. É o que se pode constatar em 
Problema Vital, texto de 1918 em que faz comentário positivo sobre o livro 
Urupês, de Monteiro Lobato, bem como sobre artigos do escritor paulista 
tratando de problemas de saúde da população rural e das precárias condições 
sanitárias em que vivia essa parcela da população brasileira, porém discorda 
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de Lobato num ponto fundamental. 
A precariedade das condições higiênicas é o argumento que o 

escritor paulista usa para demonstrar a necessidade do saneamento do 
interior do Brasil, que segundo a sua opinião seria a solução definitiva 
para tais problemas. Com uma percepção crítica e lúcida dos problemas 
sociais brasileiros, Lima Barreto contesta a tese de Lobato e defende, com 
argumentos convincentes e com raro discernimento, a tese de que uma 
série de doenças que assolavam o homem do campo tinha suas causas em 
fatores de ordem econômica e social, dos quais resultava a maior parte das 
questões médicas e sanitárias. Para Lima Barreto, as causas desses males e 
de outros que atingiam a população pobre do campo e da cidade estariam, 
sobretudo, na estrutura socioeconômica, assentada na concentração da 
propriedade rural, de que resultava uma injusta distribuição da renda, o que 
inviabilizava, para os mais pobres, uma qualidade de vida com o mínimo de 
condições de saúde e higiene: “A nossa tradicional cabana de sapê e paredes 
de taipa é condenada e a alimentação dos roceiros é insuficiente, além do 
mau vestuário e do abandono do calçado”, afirma o escritor, para quem os 
fatores determinantes das moléstias que assolavam a população estariam 
na secular organização social, assentada no latifúndio: “A casa de sapê tem 
origem muito profundamente no nosso tipo de propriedade agrícola – 
a fazenda” que, observa Lima Barreto, tendo nascido “sob o influxo do 
regime de trabalho escravo, ela se vai eternizando, sem se modificar, nas suas 
linhas gerais”. Atravessando incólume, portanto, as mudanças de regime e 
de governos, pois é sabido que o fim do trabalho escravo e a implantação da 
República deixaram intocado o latifúndio. Daí a constatação do nosso autor 
sobre a fazenda, que “passa de pai para filho; é vendida integralmente e 
quase nunca, ou nunca, se divide” (BARRETO, 1956a, p. 32), perpetuando, 
desse modo, a concentração da terra, que significava também a concentração 
do poder e das riquezas, causa primária de doenças e tantas outras mazelas 
da sociedade brasileira, como sugere Lima Barreto:

O problema, conquanto não se possa desprezar a parte 
médica propriamente dita, é de natureza econômica e social. 
Precisamos combater o regime capitalista na agricultura, 
dividir a propriedade agrícola, dar a propriedade da terra 
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ao que efetivamente cava a terra e planta e não ao doutor 
vagabundo e parasita, que vive na “Casa Grande” ou no 
Rio ou em São Paulo. Já é tempo de fazermos isto e isto é 
o que eu chamaria o “Problema Vital” (BARRETO, 1956a, 
p. 133).

A questão sanitária será discutida em outros momentos por 
Lima Barreto, e sob o mesmo ponto de vista, porém agora enfocando 
outra dimensão do problema, isto é, a visão estreita das autoridades e, 
consequentemente, a forma como tratavam a questão, quase sempre através 
de medidas autoritárias, que muitas vezes atentavam contra as liberdades 
civis.  É o que se constata no texto “Os tais higienistas” (BARRETO, 
1956d), de 1920, no qual o Lima Barreto critica as medidas e a política 
sanitarista comandadas pelo médico Carlos Chagas, que recebe das 
autoridades republicanas poderes ilimitados para agir discricionariamente 
sobre a população, como já ocorrera com Oswaldo Cruz na campanha 
pela vacinação obrigatória, ao tomar medidas que desencadearam a Revolta 
da Vacina, uma das mais violentas rebeliões do período republicano (Cf. 
SEVCENKO, 1993). 

Nesse texto o protesto tem endereço certo, como é próprio de Lima 
Barreto, que não vê o Estado e seus poderes numa dimensão abstrata, mas 
na sua manifestação concreta através das ações de indivíduos particulares. 
“Queria escrever uma longa carta ao Excelentíssimo Senhor doutor Carlos 
Chagas sobre a sua Saúde Pública e o draconiano regulamento que sua 
Excelência acaba de extorquir dos poderes da República” (BARRETO, 
1956d, p. 142), eis o primeiro parágrafo da crônica (carta). Embora o 
escrito seja dirigido a uma figura particular, é claro que se trata do protesto 
do escritor contra um dos aspectos do poder em que ele via também a 
feição do autoritarismo da política republicana. Mas um pouco além da 
revolta do escritor encontramos a crítica lúcida à estreiteza de visão das 
autoridades, que não enxergavam – ou não queriam enxergar –, a dimensão 
socioeconômica das moléstias que afetavam a população, daí acreditarem 
na força de leis e regulamentos para resolver os problemas sociais. 

Portanto, do auto da estreiteza da sua “presunção médica”, o doutor 
Carlos Chagas, na opinião de Lima Barreto, acreditava que há tuberculose 
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“porque não se decreta tal e qual lei e não se põe a sua execução nas mãos 
dele e dos seus colegas”, assim como “se há opilação é porque não se 
açoita o sujeito que anda descalço e não se fuzila o que não constrói fossos 
cépticos nos fundos do seu ‘tijupar’ ou coisa que o valha” (Idem, p. 142). Ou 
seja, uma visão que não enxergava as condicionantes socioeconômicas das 
condições higiênicas e, consequentemente, da saúde da população: “não vê 
que é preciso dinheiro para se ter boa alimentação, vestuário e domicílio, 
condições primordiais da mais elementar higiene”; e que, entretanto, “a 
maioria da população do Brasil se debate na maior miséria, luta com as 
maiores necessidades” (Idem, p. 143), argumenta Lima Barreto. Assim, 
o romancista contestava os pressupostos positivistas que orientavam o 
pensamento científico da época, segundo o qual a ciência, considerada 
infalível no seu papel de elucidar os fenômenos naturais e humanos, tinha 
a missão não só de explicar, mas também de corrigir as “imperfeições” da 
sociedade. Para isso, a sua pretensa infalibilidade convertia-se em autoridade, 
outorgada pelos poderes públicos, que lhe conferiam plenos direitos para 
agir, ignorando seus próprios limites3. 

 3.

Entre as tantas questões sobre as quais Lima Barreto se manifestou, com 
a sinceridade e a lucidez que o caracterizam, em confronto com as posições 
mais respeitáveis, cite-se como exemplo as políticas de “melhoramento” 
e reurbanização da cidade do Rio de Janeiro. A esse respeito, um breve 
confronto entre a visão do criador de Policarpo Quaresma e as posições de 
Olavo Bilac revela certo antagonismo de visões a respeito da vida nacional 
dos primeiros anos da Republica, em que se percebe, de um lado o crítico 
intransigente das políticas elitistas do governo republicano, e de outro, o 
defensor incondicional da ordem. Exemplo expressivo do pensamento das 
elites republicanas, entusiasmadas com a aparente “onda de progresso”, 

3 No caso do Brasil, esse autoritarismo científico se manifesta de modo eloquente sobretudo através 
da medicina higienista e psiquiátrica de finais do século XIX e início do século XX, que age 
imbuída dos ideais de “ordem e progresso” fermentados nos albores da Republica. “Assumindo 
uma autoridade derivada do seu próprio saber, a medicina higienista do final do século XIX, 
fazendo-se porta-voz das noções de progresso e dos ideais da razão liberal, vai conhecer um 
prestígio que lhe franqueia livre acesso ao espaço privado das relações familiares, bem como o 
inventário das peculiaridade da vida individual” (MARIA, 2005, p. 157).
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encontramos numa crônica de Olavo Bilac, em que a visão do apologista 
do sistema ganha forma eloquente na retórica do beletrista parnasiano. 
O entusiasmo do cronista contrasta frontalmente com a visão de Lima 
Barreto, que se identifica e solidariza-se com as camadas mais pobres e 
marginalizadas da população, de que ele mesmo fazia parte. Se para as 
elites a abertura de largas avenidas e a construção de palácios suntuosos 
era motivo de júbilo, já que as novas edificações serviriam de palco para 
seu exibicionismo fútil e para a falsa impostação de riqueza e cultura, para 
a população marginalizada e oprimida, de acordo a visão de Lima Barreto, 
aquele cenário suntuoso não traria quaisquer benefícios. Ao contrário, teria 
antes um efeito negativo sobre a autoestima dessa população, à medida 
que lhe daria uma visão amplificada da distância que a separava das elites, 
tornando mais aparente, portanto mais doloroso para os pobres, o grave 
quadro de desigualdades sociais. 

Encarnando a euforia das elites, Bilac se esquece de que o luxo dos 
palacetes imponentes, amplificado pelo clarão das largas e iluminadas 
avenidas não tinha utilidade para a população mais pobre e atribui aos 
excluídos o mesmo entusiasmo que o anima na contemplação das obras: 
“O meu bom povo, o povo da minha linda e amada cidade está delirante”, 
escreve. Transbordante de orgulho, o príncipe dos poetas delira numa 
suposta comunhão com os deserdados: “Delirante, não: o meu bom povo 
está estatelado de júbilo e de espanto”, afirma, para então completar: “está 
presa de uma dessas comoções embatucadoras que, às vezes, secam a 
garganta, fazem todo o sangue refluir para o coração, e concentram toda 
a vida nos olhos da gente”. E, ainda embevecido, evoca às musas uma 
explicação para a indiferença das massas: “O silêncio não é frieza: é excesso 
de alvoroço moral” (BILAC, 1996, p. 260), justifica, com um malabarismo 
retórico entre o patético e o cinismo, próprio das elites oficiais, sempre 
aptas a tirar da cartola explicações mágicas para as incômodas questões que 
a bruta realidade impunha.

Já em Lima Barreto as reformas por que passava a cidade do Rio 
de Janeiro despertavam outros sentimentos, nem sempre justificáveis, mas 
que na maioria das vezes podem ser explicados pela sua concepção de 
sociedade, pela sua visão de intransigente defensor dos princípios da justiça, 
da igualdade social e da solidariedade entres as classes e etnias. Inimigo 
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dos mecanismos político-administrativos, tão frequentes na vida brasileira, 
que geram privilégios para grupos minoritários em detrimento da maioria 
da população, sempre combateu processos e medidas governamentais 
que a seu ver teriam como efeito o benefício de grupos privilegiados. As 
reformas urbanas são apenas um aspecto do que Lima Barreto chamou 
“nossa megalomania”, que no seu entender constituía os objetivos das 
elites dirigentes (da política, da cultura, das letras etc.) de criar no país uma 
aparência de progresso e riqueza, cultura e civilização para o seu próprio 
deleite e para impressionar os estrangeiros que nos visitavam, mais do que 
propriamente desenvolver e modernizar o país em benefício de toda a 
população.4 

A compreensão de que as medidas tomadas no sentido de promover 
o desenvolvimento do país não tinham em mira o conjunto da população, 
mas apenas uma pequena parcela que sempre fora beneficiada com as 
riquezas nacionais, recorta toda a escrita de Lima Barreto, que dá voz a 
esses deserdados, cujos sentimentos se confundem com os do próprio 
escritor. A sua reação em face da mudança da Biblioteca Nacional para um 
“prédio americano” é emblemática: “A minha alma [é] de bandido tímido, 
quando vejo desses monumentos, olho-os talvez, como um burro; mas, por 
cima de tudo, como uma pessoa que se estarrece diante de suntuosidades 
desnecessárias”, escreve numa crônica de 1915. O sentimento é de que as 
ações do Estado, nas suas “curiosas concepções”, como a de “abrigar uma 
casa de instrução destinada aos pobres-diabos em um palácio intimidador”, 
destinam-se a oprimir e humilhar cada vez mais “os mal vestidos, os 
maltrapilhos”, que segundo Lima Barreto temem avançar “por escadas 
suntuosas, para consultar uma obra rara”. Daí a sua conclusão melancólica 

4 A política de saneamento e embelezamento da capital federal, traduzida na expressão “o Rio 
civiliza-se”, embalava o otimismo das elites republicanas e traduzia, de certo modo, a sua idéia de 
como promover o progresso e o desenvolvimento do Brasil, isto é, fazer mudanças superficiais, 
reformar a fachada, dando-lhe uma aparência moderna, sem demolir a estrutura arcaica. É o que 
sugere o depoimento de um estudioso entusiasta dessa política: “A remodelação e o saneamento 
do Rio de Janeiro, as primeiras grandes vitórias da presidência Rodrigues Alves, assinalavam 
uma etapa histórica na vida nacional. Não era apenas a capital do país que se modernizava e se 
embelezava, perdendo a sua antiga fisionomia de burgo provinciano, anti-higiênico e inestético. 
Com o exemplo do Rio de Janeiro, redimido da febre amarela, com o seu porto moderno, onde 
começavam a atracar os grandes transatlânticos, e as suas largas avenidas asfaltadas e arborizadas, 
o Brasil parecia nascer para uma vida nova, mais ativa, mais alegre, mais confiante e mais orgulhosa 
de si mesma” (BELLO, 1969, p. 182).
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e nostálgica de que “A velha biblioteca era melhor, mais acessível, mais 
acolhedora”, porque “não tinha a empáfia da atual” (BARRETO, 1956c, p. 
37). Tal atitude, talvez incompreensível do ponto de vista das elites, exprime 
o sentimento dos deserdados, para quem a fachada imponente e luxuosa dos 
palacetes traduz o escárnio das elites abastadas à sua condição miserável.

O contraste com a visão de Bilac se aprofunda se pensarmos além do 
plano meramente estético da paisagem urbana. Neste, vemos o entusiasmo 
do poeta parnasiano com a renovação e o embelezamento da fachada das 
áreas centrais da cidade, que se transformam em vitrine e espelho para 
a burguesia embasbacada. Já em Lima Barreto encontramos o escritor 
militante na defesa da paisagem natural da velha cidade. O seu protesto 
expressa a desilusão com a “aparência americanizada”, que segundo 
ele a burguesia presunçosa dava ao Rio de Janeiro ao derrubar velhos 
casarões, destruir morros ou aterrar enseadas para construir arranha-céus, 
mudando radicalmente a feição da velha cidade, sentimento que anima a 
vida ambulante de Gonzaga de Sá. É significativo o contraste entre duas 
visões acerca do processo de modernização do país. Para Bilac, que nesse 
caso traduz o pensamento das elites oficias, a modernização do país parecia 
um problema estético, que se resolveria mudando a fachada e a aparência 
da sua capital, o que produziria, segundo ele, uma “revolução” na esfera 
da cultura, educando as massas para o “bom gosto”, sem que para isso 
fossem necessárias quaisquer melhorias nas suas condições de vida. O 
poeta acreditava literalmente numa revolução de fachada: “E, pela Avenida 
em fora, acotovelando outros grupos, fui pensando na revolução moral e 
intelectual que se vai operar na população, em virtude da reforma material 
da cidade”, escreve, para então concluir que

A melhor educação é a que entra pelos olhos. Bastou que, 
deste solo coberto de baiúcas e taperas, surgissem alguns 
palácios, para que imediatamente nas almas mais incultas 
brotasse de súbito a fina flor do bom gosto: olhos que só 
haviam contemplado até então betesgas, compreenderam 
logo o que é arquitetura. Que não será quando da velha 
cidade colonial, estupidamente conservada até agora 
como um pesadelo do passado, apenas restar a lembrança? 
(BILAC, 1996, p. 265-6).
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Na contramão dessa retórica triunfalista, Lima Barreto via com 
desconfiança e tristeza a destruição da velha paisagem natural da cidade, 
que aos poucos ia dando lugar a largas avenidas e a prédios luxuosos para 
abrigar os ricos, afastando a população pobre para as áreas mais distantes. 

Na crônica “A derrubada”, de 1914, o escritor denuncia a fúria 
destruidora do construtor, que ignorava os efeitos nocivos dos seus 
empreendimentos para os pobres que viviam ou frequentavam aquelas 
áreas. Vê com tristeza a derrubada das árvores da cidade para o pretenso 
embelezamento de ruas e avenidas, com prejuízo, segundo ele, para 
o povo humilde, inclusive para seus animais, que o ajudam a carregar 
o peso da vida. Remando contra os que navegavam na crista da onda 
modernizante, Lima Barreto observa que “uma coisa que ninguém vê e 
nota é a contínua derrubada das árvores velhas, vetustas fruteiras, plantadas 
há meio século, que a avidez, a ganância e a imbecilidade vão pondo 
abaixo com uma inconsciência lamentável”. É com um olhar nostálgico 
que vê a transformação dos velhos subúrbios, e lamenta com tristeza que 
“as velhas chácaras, cheias de anosas mangueiras, piedosos tamarineiros, 
vão sendo ceifados pelo machado impiedoso do construtor de avenidas” 
(BARRETO, 1956c, p. 87). Com tristeza resignada, completa o protesto 
silencioso e impotente: “Passando hoje pelo Engenho Novo, vi que tinham 
derrubado um velho tamarineiro que ensombrava uma rua sem trânsito 
nem calçamento”. Sensível e apaixonado pela velha cidade e pelo pitoresco 
da paisagem natural, solidariza-se com a “venerável árvore”, que “não 
impedia coisa alguma e dava sombra aos pobres animais que, sob o sol 
inclemente, arrastavam pelo calçamento pesadas ‘andorinhas’, caminhões, 
que demandavam o subúrbio longínquo”. Era, segundo ele, “uma espécie 
de oásis, para as pobres alimárias, que resignadamente ajudam a nossa vida.” 
(Idem, p. 88). 

Também na crônica “O Cedro de Teresópolis”, escrito em que Lima 
Barreto comenta a polêmica em torno de um cedro em Teresópolis, que um 
turco queria derrubar para, da sua madeira, fabricar caixões que guardariam 
quinquilharias, o protesto vem refreado pela visão lírica do narrador. Além 
de exprimir o protesto do escritor contra a tendência “demolidora” da 
ganância dos capitalistas, a melancolia do narrador vem tingida pelo lirismo 
típico de Lima Barreto, aquele que resulta da sua afeição pela natureza, bem 
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como pela paisagem da cidade do Rio de Janeiro, cuja descaracterização 
ele deplora, sobretudo porque em função de interesses econômicos da 
burguesia, que segundo ele não tem olhos senão para o dinheiro, sendo 
patente o “seu mau gosto” e o “desinteresse pela natureza”. Segundo o 
prisma desencantado de Lima Barreto, a destruição é a marca mais evidente 
do “progresso”, feito através de processos violentos, o que ele percebe 
nos “nossos arrabaldes e subúrbios”, que aos seus olhos se apresentam 
como “uma desolação”. E, como testemunho eloquente de uma história de 
destruições, as ruínas: “Os subúrbios e arredores da cidade do Rio guardam 
dessas belas coisas roceiras, destroços como recordações” (BARRETO, 
1956c, p. 277). 

Atitude semelhante orienta o argumento da crônica Sobre o desastre, 
em que o Lima Barreto comenta o episódio desastroso em que morreram 
em torno de quarenta operários em consequência do desabamento de um 
prédio em construção, e protesta contra aquilo que a seu ver seriam as 
causas do desastre. O protesto é alimentado por dois motivos principais e 
intimamente relacionados: o “progresso capitalista”, nesse caso visto pelo 
escritor através da avidez dos especuladores, que entre nós recebiam os 
influxos do espírito norte-americano; e a destruição das paisagens naturais, 
que Lima Barreto compreendia como consequência direta da “ganância” 
da burguesia. Vale ressaltar que, enquanto autoridades e especialistas 
procuravam explicar as causas naturais ou técnicas do acidente, Lima Barreto 
voltava sua atenção justamente para os aspectos que segundo ele “ninguém 
se lembrou de ver no desastre”, isto é, “a sua significação moral, ou antes, 
social”. E denuncia a influência norte-americana já não apenas sobre as 
relações econômicas, mas sobre cultura e a sensibilidade brasileiras, que ele 
acreditava estar perdendo os traços originais, soterrados pela avalanche da 
“brutalidade” da potência do norte:

Nesse atropelo em que vivemos, neste fantástico 
turbilhão de preocupações subalternas, poucos têm visto de 
que modo nós nos vamos afastando da medida, do relativo, 
do equilíbrio, para nos atirarmos ao brutal. 
Nosso gosto, que sempre teve um estalão equivalente à 
nossa própria pessoa, está querendo passar, sem um módulo 
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conveniente, para o do gigante Golias ou outro qualquer de 
sua raça. 
A brutalidade dos Estados Unidos, a sua grosseria mercantil, 
a sua desonestidade administrativa e o seu amor ao apressado 
estão nos fascinando e tirando de nós aquele pouco que nos 
era próprio e nos fazia bons (BARRETO, 1956e, p. 121).

Algo semelhante é a visão que orienta as motivações de A revolta 
do mar, texto de 1921, em que Lima Barreto tece considerações acerca 
de uma “formidável ressaca que devastou e destruiu grande parte da 
Avenida Beira-Mar”, a qual ele interpreta como uma “resposta” do mar às 
agressões feitas pelo homem. Em sua opinião, “os grosseiros homens do 
nosso tempo, homens educados nos gabinetes escusos da city londrina, ou 
nos gabinetes dos banqueiros de Wall Street, onde se fomenta a miséria 
dos povos”, ignoram do mar “a grandeza, o mistério e a divindade, a sua 
palpitação íntima”. E, na ânsia de acumular fortunas a qualquer custo e 
através de quaisquer meios, não hesitam em praticar os mais grosseiros atos. 
Revoltado, Lima Barreto denuncia neste caso a ação dos poderes públicos, 
mancomunados com especuladores na febre “modernizante” da capital 
federal. De acordo com a sua compreensão, as obras de “melhoramento” 
urbano, empreendidas a partir da administração de Pereira Passos, tiveram 
como consequência imediata a exclusão dos pobres das áreas centrais do 
Rio de Janeiro, bem como a devastação da paisagem natural daquela cidade. 
Com uma intuição que antecipa o discurso de ecologistas militantes de quase 
cem anos depois, Lima Barreto interpretava a “revolta do mar” como um 
recado da natureza ao ímpeto destrutivo dos homens, demonstrando assim 
uma percepção aguda acerca das contradições do modelo de sociedade que 
via ser construída pelos homens “embotados pela sede de riquezas”, na 
qual Lima Barreto enxergava as causas das injustiças e da exclusão social. 
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