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“A Linguística é uma ciência porque ela, ao
contrário da gramática, não se pretende
normativa (não tem por finalidade prescrever
como se deve dizer), mas se quer descritiva
e explicativa (tem por objetivo dizer o que a
língua é e por que é assim). Assim como um
químico não diz que uma reação é certa ou
errada, um biólogo não declara que determinada
espécie não deveria existir ou que ela é feia.”
(FIORIN, 2013. p. 37)
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PREFÁCIO
A Linguística tem como seu objeto de estudo, grosso modo,
a linguagem, mas a concepção de linguagem e de língua sempre
esteve em constante reformulação para atender aos mais diversos
propósitos, o que tem requerido também aos mais diversos construtos
teórico-metodológicos.
Inicialmente proposta por Ferdinand de Saussure e organizada
em livro por seus discípulos na obra Curso de Linguística Geral, a
Linguística foi definida como o estudo da língua dissociada da fala.
Posteriormente, Noam Chomsky, na obra Estruturas Sintáticas,
começa a desenhar o que mais tarde viria a ser definido como a
Linguística Gerativa, na busca de explicações sobre como a língua e
a gramática são organizadas na mente dos usuários, sendo, portanto,
língua e linguagem resultados do que ocorre na mente de cada um.
Mais adiante, Michael Hallyday, por meio de seus estudos que
priorizam o texto, a coesão e a coerência, mostra que não somente a
língua e a linguagem em si, mas os produtos desta junção são também
objetos de estudo da Linguística.
Dessa forma, temos exemplos de grandes linhas de estudo
que têm como objeto a língua e a linguagem, considerando ou não,
o que está no entorno da produção e do produto linguístico, o que fez
com que, dentro da Linguística, diversos subcampos/subáreas fossem
ganhando adeptos como a Linguística Textual, a Linguística Cognitiva,
a Pragmática, a Psicolinguística, a Linguística Aplicada e tantas outras.
Sabendo que, bem como a própria definição de Linguística se
deu como alvo de discussão, definir onde uma subárea se desprende
da teoria-mãe a ponto de fazer com quem uma nova linha surja de
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forma autônoma, como afirmam os estudiosos da Linguística Aplicada,
é algo não tão simples de se fazer e, por isso, preferimos agrupar todas
as áreas dentro da Linguística.
Frente a isso, pensamos em uma obra que pudesse contemplar
textos das mais diversas subáreas, além de ser capaz de tocar em
teorias-mães e, assim, abrir espaço para que as mais diversas teorias
e construtos metodológicos fossem demonstrados e, dessa forma,
vislumbrar a grande beleza da Linguística como um todo.
Nesta obra, portanto, encontram-se textos de diversas áreas da
Linguística que, não necessariamente, estão interligadas, mas que se
cortejam por serem da mesma grande área, além de ser o espaço
para que não somente pesquisadores renomados, mas estudantes de
graduação e pós-graduação lato e stricto sensu possam compartilhar
seus aprendizados e suas pesquisas.
Em um livro intitulado A Linguística na Teoria e na Prática,
não podemos deixar de mostrar a produção acadêmica e discutir
um pouco do que está sendo estudado no Brasil e, de certa forma,
mundo afora, dando espaço a todos que fazem da Linguística o seu
objeto de estudo.
Convidamo-lo, portanto, leitor, a adentrar no diversificado mundo
da Linguística e, assim, não somente apreciar, mas refletir e, quem
sabe, juntar-se a nós na construção do caminho de pesquisas desta
interessante ciência.

Álisson Hudson Veras Lima
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DIALOGIA, ENUNCIAÇÃO E
EXOTOPIA NA ANÁLISE DO
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Mariana Reis Mendes

Alexandre Ferreira da Costa
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Resumo:
Este capítulo visa promover uma reflexão teórico-epistemológica a
respeito dos conceitos linguísticos trabalhados pelo Círculo de Bakhtin
e sua relação com a escrita, a partir de uma perspectiva da Análise do
Discurso. São apresentados os conceitos de linguagem, gênero, exotopia
e dialogia (BAKHTIN, 2003, 2006, 2016), bem como a noção de enunciação
(VOLOCHÍNOV, 2013). Além disso, busca-se ompreender a relação desses
conceitos com o processo de produção textual (GARCEZ, 1998, 2004).
Através do resgate desses conceitos fundamentais à teoria bakhtiniana,
busca-se promover uma relação entre tais noções e a pesquisa em Análise
Crítica do Discurso, partindo de uma abordagem metodológica etnográfica
(MAGALHÃES; MARTINS; RESENDE, 2017).
Palavras-chave:
Dialogia; Exotopia; Análise Crítica do Discurso; Etnografia.
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INTRODUÇÃO
A dialogia é o escopo epistemológico fundante de toda a obra do
Círculo de Bakhtin, e dela derivam-se outros conceitos fundamentais
para a compreensão da teoria linguística elaborada pelo grupo, como
os de ‘enunciação’, ‘alteridade’ e ‘exotopia’, e de seu tratamento das
condições de ‘acabamento estético’.
Neste capítulo, buscamos abordar, de maneira introdutória,
tais conceitos, na tentativa de oferecer um apoio àqueles que
pretendam embrenhar-se pelos caminhos da análise do discurso
por uma perspectiva dialógica. Com esse intuito, na primeira seção,
apresentamos os três aspectos do dialogismo na teoria de Bakhtin:
o dialogismo constitutivo da língua, o dialogismo composicional (dos
enunciados) e o dialogismo constitutivo do sujeito. Na segunda seção,
abordamos o conceito de enunciação como essência da língua.
Em seguida, falamos sobre o excedente de visão e o acabamento
estético. Depois, antecedendo as considerações finais, apresentamos
a perspectiva dialógica da análise do discurso.

OS TRÊS ASPECTOS DO DIALOGISMO
NA TEORIA BAKHTINIANA.
Nas obras resultantes dos estudos realizados por Bakhtin e seu
círculo de colegas percebe-se o delineamento de uma epistemologia
consistente acerca da língua, do sujeito e do discurso. Tais obras –
nem todas dedicadas à linguagem – têm em comum a presença de
um conceito que, para Fiorin (2016) unifica toda a obra do Círculo de
Bakhtin, qual seja, a noção de dialogismo. O comentador do filósofo
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russo explica que esse conceito pode ser compreendido a partir de
três aspectos distintos (FIORIN, 2016).
O primeiro aspecto corresponde ao dialogismo constitutivo da
língua. Para Bakhtin (2006, p. 30), a língua, como um signo, não é
apenas uma parte da realidade, mas algo que pode refletir e refratar
esta mesma realidade, ou seja, pode distorcê-la, representá-la de
maneira fiel ou a partir de um ponto de vista. Além disso, segundo o
filósofo (2006, p. 115, grifo do autor), “[...] toda palavra comporta duas
faces”. Isto significa que a palavra parte de um indivíduo em direção a
outro, e corresponde ao produto dessa interação entre dois indivíduos,
ou, dito de outro modo, “a palavra é uma espécie de ponte lançada
entre mim e os outros” (BAKHTIN, 2006, p. 115).
Uma segunda acepção para o dialogismo é aquela relacionada
aos enunciados, ou seja, o dialogismo composicional. Essa
concepção parte do princípio de que “todo enunciado é pleno de ecos
e ressonâncias de outros enunciados com os quais está ligado pela
identidade da esfera de comunicação discursiva” (BAKHTIN, 2016, p.
55) ou, dito de outro modo, que “cada enunciado é um elo na corrente
complexamente organizada de outros enunciados” (BAKHTIN, 2016,
p. 26). Assim, tudo o que se enuncia – seja oralmente ou pela escrita
– é, mesmo que de maneira inconsciente, uma resposta a algo que
já foi enunciado por outrem, ou a uma demanda por conhecimento,
informação, etc. Outra manifestação dessa dialogia constitutiva do
enunciado pode ser observada na presença do “discurso no discurso,
a enunciação na enunciação” (BAKHTIN, 2006, p. 147), que ocorre
quando “pegamos emprestado” o discurso do outro para compor o
nosso próprio. É o que ocorre no discurso citado, seja ele de maneira
direta ou indireta. Há, ainda, outro aspecto a se considerar no que
se refere ao dialogismo composicional: a compreensão do enunciado
pelo outro. Esta compreensão não é passiva e unívoca para todas as
pessoas. Cada sujeito tem uma compreensão distinta acerca de um
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mesmo enunciado, pois “toda compreensão da fala viva, do enunciado
vivo, é de natureza ativamente responsiva [...]” (BAKHTIN, 2016, p. 25).
Uma última acepção do dialogismo trata do próprio sujeito. O
dialogismo constitutivo do sujeito nos explica que o indivíduo se constrói
a partir da relação com outros indivíduos, desde o início de sua vida, até
a formação das concepções ideológicas mais profundas. Para ilustrar
essa acepção da dialogia, Bakhtin (2003, p. 47) exemplifica a forma
como somos definidos pela primeira vez no mundo. O nosso nome nos
é dado por outros (nossos pais), que são os primeiros contatos que
temos com os objetos e ambientes que integram o mundo:
Dos lábios dela [da mãe], no tom volitivo-emocional do seu
amor, a criança ouve e começa a reconhecer o seu nome, a
denominação de todos os elementos relacionados ao seu corpo
e às vivências e estados interiores; são palavras de pessoa que
ama as primeiras palavras sobre ela, as mais autorizadas, que
pela primeira vez lhe determinam de fora a personalidade e vão
ao encontro da sua própria e obscura auto-sensação interior,
dando-lhe forma e nome em que pela primeira vez ela toma
consciência de si e se localiza como algo. [...] A criança começa
a ver-se pela primeira vez como que pelos olhos da mãe e
começa a falar de si mesma nos tons volitivo-emocionais dela
[...]. Aqui ela determina a si e ao seu estado através da mãe [...].
Na forma hipocorística só posso falar de mim em relação ao
outro, exprimindo através dela a atitude real desejada do outro
para comigo. (BAKHTIN, 2003, p. 47, grifos do autor)

Da mesma forma que nossa visão de nós mesmos é delimitada
pelos outros, a nossa consciência individual não é fruto da nossa
própria criatividade e individualidade. É, por outro lado, um fato sócioideológico (BAKHTIN, 2006, p. 33), pois é construída a partir dos
discursos que ouvimos ao longo de nossa existência e compõem a
cadeia de enunciados que compõem a nossa formação discursiva. A
consciência, portanto, reflete as lógicas e leis dos signos que são por
ela absorvidos ao longo da vida: a “lógica da consciência é a lógica da
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comunicação ideológica, da interação semiótica de um grupo social”
(BAKHTIN, 2006, p. 34).
A dialogia, portanto, sempre remete a uma relação – entre
signos, entre enunciados e entre indivíduos. Essas relações só podem
existir a partir dos atos de fala, de escrita, de produção de enunciados,
ou seja, da enunciação.

A ENUNCIAÇÃO COMO ESSÊNCIA DA LÍNGUA
Para Bakhtin, a enunciação é a verdadeira essência da língua,
e ocorre a partir da interação social entre dois ou mais indivíduos
(BAKHTIN, 2006, p. 125). Segundo o autor, mesmo que não exista
um interlocutor real imediato, esta figura pode ser substituída por um
“[...] representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor. A
palavra dirige-se a um interlocutor” (BAKHTIN, 2006, p. 114). Ou seja,
mesmo que, no momento da enunciação (da escrita de um livro, por
exemplo), o interlocutor não esteja presente, como estaria no caso de
um diálogo face a face, o locutor tem em mente um perfil de indivíduo
para o qual se destina a enunciação, cujas expectativas visa a atender.
Assim, essa possibilidade de endereçamento, de direcionamento
do enunciado a um interlocutor, é um traço essencial do enunciado
(BAKHTIN, 2016, p. 62).
Os enunciados, ainda segundo Bakhtin, são analisáveis em
de acordo com seu conteúdo temático, seu estilo e sua construção
composicional. Estes níveis de análise ou elementos constituintes
são determinados e determinantes de um campo social particular em
que se inserem, ou seja, a formação social e histórica na qual esses
enunciados são produzidos. Assim, conforme Bakhtin (2016, p. 11-12,
grifos do autor). os enunciados são individuais, “[...] mas cada campo
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de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de
enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso”.
Além desses elementos, Bakhtin, apresenta três peculiaridades
constitutivas do enunciado, que são a alternância dos sujeitos,
a conclusibilidade do enunciado e o gênero ao qual pertencem.
A alternância dos sujeitos, conforme explica o autor, é o que
emoldura o enunciado e o distingue das outras unidades linguísticas
(BAKHTIN, 2016, p. 35). É ela que delimita o fim de um enunciado e
o início do outro e, portanto, define a segunda peculiaridade, que é a
conclusibilidade do enunciado. Segundo Bakhtin (2016, p. 35, grifo do
autor), a conclusibilidade é um aspecto decorrente da alternância dos
sujeitos, que ocorre porque “[...] o falante disse (ou escreveu) tudo
o que quis dizer em dado momento ou sob dadas condições”. Essa
completude, de um enunciado ocorre quando se dá a exauribilidade
semântico-objetal (quando se disse tudo o que há a dizer sobre um
objeto), a conclusão do projeto de discurso ou vontade de discurso
do locutor (quando ele disse o que queria dizer sobre um assunto),
ou a correspondência às formas típicas do gênero (o que se pode
dizer sobre um assunto, conforme os limites do gênero escolhido)
(BAKHTIN, 2016, p. 36).
Dos três elementos constitutivos do enunciado, o terceiro – os
gêneros – tem grande relevância na obra de Bakhtin. Conforme o autor,
é pela escolha do gênero que a vontade discursiva do falante começa
a se concretizar (BAKHTIN, 2016, p. 37-38). Assim, por exemplo, se
em uma enunciação escrita para abordar um determinado tema, é
escolhido o gênero discursivo ‘artigo de opinião’, a vontade de discurso
do autor será condicionada à forma estável de enunciado definida
por ele. Sua construção deverá priorizar a emissão de opiniões e a
argumentação favorável a uma tese definida por ele. Da mesma forma,
se fosse escolhido um gênero pertencente ao discurso didático, o texto
seria elaborado de uma maneira diferente, priorizando estilos retóricos
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expositivos e informativos e não argumentativos. Bakhtin (2016, p. 38)
ressalta que todos os enunciados pertencem a um gênero, sejam eles
orais ou escritos.
A escolha do gênero de enunciação não é, no entanto, definida
apenas pela vontade de discurso do enunciador, mas também pela
relação que se pretende estabelecer com o interlocutor, com os outros
participantes na comunicação (BAKHTIN, 2016, p. 26). Assim, ao definir
um gênero, o enunciador precisa considerar qual expectativa de seu
interlocutor será contemplada (a busca por informação, por distração,
por pontos de vista distintos, etc.) pelo enunciado a ser produzido.
No caso de uma enunciação escrita, o autor, ao longo do
processo de produção textual, recorre a essa imagem criada do
“outro”, o leitor, a fim de promover ajustes em seu texto, adequá-lo às
possíveis expectativas desse leitor. Ou seja, o escritor se desloca de
sua posição para assumir o lugar desse outro imaginado, distancia-se
de seu texto e o revisa. No entanto, essa “reversibilidade de papéis”
(GARCEZ, 1998, p. 156) é apenas metafórica, uma vez que o autor não
deixa de ser o autor, não se desvincula do sujeito que produz a obra,
assim como também não consegue projetar todas as expectativas
do leitor, pois é impossível conhecer o outro integralmente. Assim,
segundo a autora (GARCEZ, 1998, p. 158-159), a participação do outro
na produção textual, na forma de interações como comentários, por
exemplo, remetem ao funcionamento real do discurso, pois através
dessas atividades o autor pode conhecer as respostas de um leitor real.
Essas respostas permitem a complementação da visão (incompleta)
que o autor tem do próprio texto, chamada por Bakhtin (2003) de
“excedente de visão”.
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O EXCEDENTE DE VISÃO 		
E O ACABAMENTO ESTÉTICO
No escopo da noção de dialogia, o conceito de ‘alteridade’
é basilar na teoria de Bakhtin. Trata-se da relação entre o “eu” e o
“outro” que, conforme explica Faraco (2009, p. 21), correspondem a
dois centros de valores distintos, dois “quadros axiológicos” diferentes.
A própria ideia da dialogia é uma referência a esses dois centros de
valores, uma vez que uma peculiaridade constitutiva do enunciado é
seu direcionamento a alguém (BAKHTIN, 2016, p. 68). O enunciado,
portanto, dirige-se de um indivíduo (ou instituição – um “eu” axiológico),
para outro (o “outro” ponto de valores nessa relação).
É dessa relação entre “eu” e o “outro” que decorre, também,
a noção de compreensão responsiva, uma vez que a produção de
um enunciado ocorre em um plano axiológico diferente daquele em
que será recebido e, portanto, é passível de respostas valorativas
(BAKHTIN, 2016, p. 25). Conforme explica o autor (BAKHTIN, 2003,
p. 54), o homem concreto é vivenciado em dois aspectos, “[...] em
diferentes planos de visão e juízo de valor [...]” – a visão que ele tem
de si mesmo, a partir do seu ponto de vista e de suas concepções
axiológica, e a visão que os outros têm dele.
Assim, para Bakhtin, a contemplação estética de um ser só
pode acontecer de maneira completa se coincidirem as visões que
este ser tem de si mesmo, e as visões dos outros a respeito desse ser:
[...] minha imagem externa não integra o horizonte real concreto
de minha visão [...]. Minha imagem externa, isto é, todos os
elementos expressivos do meu corpo, sem exceção, é vivenciada
de dentro por mim [...]. Ela não confere unidade aos fragmentos
da minha expressividade externa e os traduz em sua linguagem
interna. [...] Meu pensamento situa meu corpo inteiramente no
mundo exterior como um objeto entre os outros objetos, mas
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não o faz com minha visão efetiva, que não pode vir em auxílio
do meu pensamento, propiciando-lhe uma imagem adequada.
(BAKHTIN, 2003, p. 26)

Para Bakhtin (2003, p. 21), esse excedente de visão que
temos com relação a qualquer outro indivíduo existe graças à
insubstituibilidade de cada ser no mundo, pois “[...] nesse momento
e nesse lugar, em que sou o único a estar situado em dado conjunto
de circunstâncias, todos os outros estão fora de mim”. Por isso, ao
contemplar outro indivíduo, situado fora de nós, os centros axiológicos
de valores destes seres - o que contempla e o que é contemplado –
jamais coincidem, pois tratam-se de sujeitos diferentes, que ocupam
lugares sociais, axiológicos e ideológicos diferentes. Portanto, “[...]
sempre verei e saberei algo que ele, da sua posição fora e diante de
mim, não pode ver [...]” (BAKHTIN, 2003, p. 21).
A única possibilidade que o homem tem de contemplar-se de
maneira plena é, então, a partir do excedente de visão do outro - que o
observa “do lado de fora” - e que completa a visão que o indivíduo tem
de si mesmo, ou, conforme explica Bakhtin (2003, p. 175), “em todas
as formas estéticas, a força organizadora é a categoria axiológica de
outro, é a relação com o outro enriquecida pelo excedente axiológico
de visão para o acabamento transgrediente”.
A partir dessa concepção de excedente de visão, trazida por
Bakhtin, consideramos que um texto nunca está pronto, encerrado e
acabado, como um produto a ser consumido e depois descartado. Pelo
contrário, ele é reelaborado, reinterpretado e acabado a cada vez que
um destinatário diferente entre em contato com ele, preenche os vazios
interpretativos com suas próprias convicções e ideias, reinterpreta os
valores axiológicos do autor à luz de seus próprios valores e ideologias.
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POR UMA ANÁLISE DO DISCURSO DIALÓGICA
A partir dos conceitos fundamentais desenvolvidos pelo Círculo
de Bakhtin, estabelece-se uma perspectiva de análise do discurso que
parte da compreensão dos enunciados e seus tipos (os gêneros do
discurso), uma vez que estes “[...] são correias de transmissão entre a
história da sociedade e a história da linguagem” (BAKHTIN, 2016, p. 20).
Para o autor, “a palavra é o fenômeno ideológico por excelência. [...] é o
modo mais puro e sensível de relação social” (BAKHTIN, 2006, p. 34).
Assim, uma abordagem de análise discursiva bakhtiniana deve voltarse à tentativa de identificar as relações que se podem estabelecer a
partir das enunciações e a(s) teia(s) ideológica(s) que permeiam essas
relações, a partir das palavras.
Se a produção textual é dialógica, desde a escolha de um
destinatário (real ou imaginário), a escolha dos recursos linguísticos
a serem utilizados em um texto recebe influência deste destinatário e
da resposta que ele pode dar ao enunciado em questão (BAKHTIN,
2016, p. 69). Além disso, vale ressaltar que as formas de discurso
- os gêneros - variam de acordo com a época e o grupo social
pelo qual são produzidos e para qual se dirigem (BAKHTIN, 2006,
p. 40). Por isso, a análise dialógica do discurso deve considerar
a influência dessas variações temporais e sociais na produção e
compreensão de um texto.
Nenhum enunciado está completo em si só. Ele depende do
outro - o destinatário - o excedente de visão para completar-se. E,
nesse sentido, o dialogismo converge com a perspectiva semiológica
de Umberto Eco (1986, p. 35), “[...] um texto representa uma cadeia de
artifícios de expressão que devem ser atualizados pelo destinatário”.
Para o autor, o receptor de um texto é condição indispensável para
a produção desse enunciado, pois determina sua potencialidade
significativa (ECO, 1986, p. 37).
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Assim, considerando o texto um enunciado vivo, em constante
reelaboração, a partir das leituras de diferentes sujeitos (que são,
também, dialogicamente constituídos), não há proposta que se
aproxime mais à teoria discursiva de Bakhtin que a análise dialógica do
discurso. Trata-se de uma visão que considera o texto como processo,
cujo fim (a leitura) está presente antes mesmo de sua geração (ECO,
1986, p. 39), considerando respostas possíveis a esse enunciado,
através da tentativa de colocar-se no lugar do outro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma perspectiva dialógica da análise do discurso deve
considerar os fundamentos que sustentam a teoria bakhtiniana. A
compreensão do triplo sentido do dialogismo - constitutivo do sujeito,
da língua e do enunciado - nos leva a entender que toda enunciação
tem dupla direção. Primeiramente, porque os próprios sujeitos que
as produzem são constituídos por vozes que se complementam e se
confrontam, gerando a consciência e a ideologia individual de cada
um, dialogicamente constituída. Em segundo lugar, porque a língua
tem como essência a enunciação, ou seja, a interação com o outro.
Finalmente, porque o enunciado nunca está isolado e finito, mas é
sempre a continuação de outro enunciado, e pode ser a origem de um
terceiro, ou infinitos outros.
A relação entre o “eu” e o “outro” é outro conceito importante
que abordamos ao longo deste capítulo. Para Bakhtin, toda atividade
humana é direcionada para um “outro” real ou idealizado. Com as
enunciações, não é diferente. É essa relação dialógica, entre dois pontos
de valores, dois centros axiológicos, que nos permite compreender a
necessidade do outro para o acabamento estético de uma obra, uma
vez que o autor só pode ver com seus próprios olhos, e nunca com
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os olhos do outro, por mais que tente exercitar essa reversibilidade de
papéis. É só a apropriação da enunciação pelo outro que faz com que
ela esteja esteticamente acabada.
A análise dialógica do discurso considera esses preceitos
fundamentais à teoria bakhtiniana e propõe uma abordagem que
considere as condições históricas e sociais de produção e recepção.
Além disso, uma proposta de análise dialógica do discurso precisa
buscar identificar nos gêneros textuais, nos temas e mesmo nas
palavras escolhidas por um autor a teia ideológica por ele traçada e
com quais outras teias pode se relacionar (e de que forma).
Acima de tudo, entretanto, uma perspectiva dialógica de análise
do discurso demanda o reconhecimento e o tratamento material
semiótico dos percursos responsivo-ativos, em suas modalizações
de alteridade manifestas nas condições de possibilidade do (in)
acabamento exotópico. Sem a consideração dos efeitos constitutivos
do excedente de visão, não há análise dialógica em seu sentido estrito.

REFERÊNCIAS
BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. Tradução de Paulo Bezerra. São
Paulo: Editora 34, 2016.
BAKHTIN, Mikhail Mikhailovich. Estética da criação verbal. Traduzido por:
Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 2006.
ECO, U. O leitor modelo. In. Lector in fabula. São Paulo: Perspectiva, 1986.
FARACO, Carlos Alberto. Linguagem & diálogo: as ideias linguísticas do
Círculo de Bakhtin. São Paulo: Parábola Editorial, 2009.
FIORIN, J. L. Introdução ao pensamento de Bakhtin. São Paulo: Editora
Contexto, 2017.

sumário

26

linguística

a
na teoria e na prática

GARCEZ, L. H. C. Técnica de Redação: o que é preciso saber para bem
escrever. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
GARCEZ, L. H. C. A escrita e o outro: os modos de participação na
construção do texto. Brasília: Editora UnB, 1998.

sumário

27

Capítulo 2

2

DO ESTRUTURALISMO À
SOCIOLINGUÍSTICA

Paloma Moore Neves

Paloma Moore Neves

DO ESTRUTURALISMO
À SOCIOLINGUÍSTICA

DOI: 10.31560/pimentacultural/2020.321.28-49

linguística

a
na teoria e na prática

Resumo:
O capítulo discorre sobre a história da linguística moderna do Estruturalismo
à Sociolinguística, englobando as contribuições e limitações das teorias
que antecederam essa última. O enfoque do capítulo é demonstrar como
determinadas escolhas dentro das teorias anteriores à Sociolinguística
incitaram a sua gênese e o seu estabelecimento como uma escola com uma
proposta inovadora nos estudos linguísticos. O capítulo apresenta as noções
básicas que fundamentaram o estruturalismo saussuriano e mostra como a
Escola Linguística de Praga aplicou as noções sugeridas por Saussure. Além
disso, apresentam-se as reformulações feitas por essa Escola na busca pelo
aperfeiçoamento dos métodos do mestre genebrino e mostra-se como o
questionamento da noção de língua como sistema homogêneo culminou no
surgimento da Sociolinguística.
Palavras-chave:
Linguística; Estruturalismo; Sociolinguística.
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INICIANDO
O presente capítulo discorre sobre a história da linguística moderna
do Estruturalismo à Sociolinguística, englobando as contribuições e as
limitações das teorias que antecederam essa última. Tendo em vista que
as teorias linguísticas são delimitações humanas e sabendo que tratam
de um objeto de estudo reconhecidamente complexo e com inúmeras
possibilidades de enfoque (a linguagem humana), torna-se evidente
que qualquer abstração feita levará ao englobamento de determinadas
questões e isolará outros aspectos. O enfoque desse capítulo é
demonstrar como determinadas escolhas dentro das teorias anteriores
à Sociolinguística (o Estruturalismo saussuriano e o Estruturalismo
Diacrônico da Escola de Praga) incitaram a gênese e o estabelecimento
daquela como uma escola com uma proposta inovadora. Para tanto,
dividimos o capítulo da seguinte forma: inicialmente, discutimos as
noções básicas que fundamentaram o estruturalismo saussuriano e
que foram os pilares para os estudos linguísticos da primeira metade
do século XX, bem como as suas principais lacunas e falhas. Em
seguida, apresentamos a Escola Linguística de Praga como aquela
que aplica, no estudo dos fenômenos linguísticos (principalmente no
campo da Fonologia), as noções sugeridas por Saussure. Também
apresentamos as reformulações feitas por essa Escola no sentido de
buscarem o aperfeiçoamento dos métodos do mestre genebrino e
mostramos como as contradições trazidas a cabo pelas tentativas de
melhoria levaram ao questionamento da noção de língua como sistema
homogêneo, o que culminará no surgimento da sociolinguística. Por fim,
sinalizamos como se deu o início da sociolinguística e apresentamos
as revisões substanciais feitas por essa teoria para se estabelecer de
forma consistente na Linguística.
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O ESTRUTURALISMO SAUSSURIANO:
O COMEÇO DE UMA NOVA CIÊNCIA
Na literatura linguística em geral, reconhece-se a publicação
do Cours de linguistique générale (1916), obra do linguista suíço
Ferdinand de Saussure, como marco inicial da Linguística moderna.
No entanto, algumas singularidades dessa obra devem ser
consideradas para um entendimento mais veraz do que levou o livro
a se tornar indispensável no estudo da história da linguística e do que
o levou a ser forte alvo de críticas.
Em primeiro lugar, deve-se observar que a obra foi postumamente
publicada, tendo como redatores Bally e Sechehaye, alunos de Saussure
em três cursos ministrados pelo linguista na Universidade de Genebra
entre os anos de 1907 e 19111. Foi a partir das suas próprias anotações
e das de alguns outros alunos que os discípulos organizaram o Cours
(doravante Curso) e, segundo os organizadores do livro, muitos dos
roteiros de aula de Saussure eram taquigráficos e extintos após serem
apresentados. Assim, a obra não corresponde fielmente às ideias de
Saussurre, mas às conclusões dos alunos a respeito das ideias do
mestre. Além disso, de acordo com o próprio Saussure, os conteúdos
dos cursos foram simplificados, pois, apesar da complexidade dos
temas e de todas as dúvidas que ele tinha (ainda que fosse experiente
no estudo da linguagem), a exposição das ideias deveria ser adaptada
a estudantes que não eram linguistas. Os aspectos acima apontados
tornaram o Curso objeto constante de críticas, a partir das quais foram
publicadas outras obras como Sources manuscrites du Cours (Godel,
1969). A simplificação dos conteúdos dos cursos tanto contribuiu para
as críticas geradas, quanto para o sucesso do Curso. Se, por um lado,
o reconhecimento da necessidade de simplificar o conteúdo pelo
1
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próprio Saussure leva à ideia de superficialidade e de apresentação
parcial de informação, por outro, a simplificação propriamente dita
facilita o acesso à informação contida no livro, o que foi crucial para a
notoriedade da obra.
Apontadas as limitações de elaboração do Curso, voltemos
a atenção ao momento histórico dos estudos linguísticos anteriores
ao mesmo, na busca de compreender o importante papel por ele
desempenhado na formação da Linguística moderna. Os estudos
que imediatamente antecederam a obra de Saussure enquadram-se
na Escola Comparatista e eram reduzidos a investigações das línguas
indo-europeias e a comparação propriamente dita. Essas reduções
são apontadas como problemáticas no próprio Curso: ”Sem dúvida,
a comparação constitui condição necessária de toda reconstituição
histórica. Mas por si só não permite concluir nada.” (p. 10). Dentre
as críticas de Saussure aos comparatistas, a mais clara diz respeito
ao fato de essa Escola “jamais ter se preocupado em determinar a
natureza do seu objeto de estudo” (p.10), o que a impossibilitaria,
segundo o linguista genebrino, de estabelecer um método. Ainda no
Capítulo de Introdução do Curso, fica evidente a censura feita aos
comparatistas em relação à questão de a língua ser colocada como
aspecto de importância secundária: “Esse método exclusivamente
comparativo acarreta todo um conjunto de conceitos errôneos, que
não correspondem a nada na realidade e que são estranhos às
verdadeiras condições de toda linguagem. Considerava-se a língua
como uma esfera à parte2.” (p.10). Reduzir a língua a uma relevância
marginal seria, para Saussure, um equívoco de grandeza maior, tendo
em vista que colocá-la em primeiro plano era o seu grande objetivo
na busca do estabelecimento da Linguística como ciência autônoma.
É nesse contexto que o linguista suíço propõe não somente
o estabelecimento da língua como objeto de estudo principal, mas
2
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também a organização de um método próprio, já que, no século XX,
essas já eram duas grandes exigências para a instauração de uma
ciência. De acordo com o próprio Saussure, a língua sempre havia
sido subordinada a outras ciências, mas fazia-se necessário “estudar
a língua em si” (p.24), homogeneizando, assim, o objeto de estudo.
Segundo Borges Neto:
Saussure pretende tornar a linguística, verdadeiramente,
uma ciência. Para isso, é preciso homogeneizar de qualquer
forma o objeto, uma vez que não é possível, no seu entender,
descobrir as regularidades necessárias para o estudo científico
da linguagem se a linguística não voltar sua atenção para um
objeto homogêneo. Apenas a homogeneização do objeto
permitirá descobrir nele a sua verdadeira ordem, uma ordem
que ultrapasse a mera descrição e permita chegar ao nível da
explicação. A noção de langue (língua)3 tem, no quadro da teoria
saussuriana, o papel de tornar homogêneo o objeto e permitir à
teoria linguística aceder à explicatividade. (2004, p. 52)

Nessas circunstâncias e, tendo em vista que “a concepção
superficial do grande público” que via “na língua somente uma
nomenclatura”, o que suprimia “toda pesquisa acerca de sua
verdadeira natureza” (Curso, p. 25), Saussure se propõe a delimitar a
concepção de língua.
Para tanto, Saussure elenca um número elevado de
características no que consideramos um discurso extenso demais já
que o intuito é definir língua. Da página 15, onde se lê “A língua: sua
definição” à página 23, onde a sessão se encerra, é possível observar
as seguintes características/definições de língua: 1) “não se confunde
com linguagem; é somente uma parte determinada, essencial dela”; 2)
“é, ao mesmo tempo, um produto social da faculdade da linguagem e
um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social
para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos” ; 3) “é um
3
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todo por si” (p. 17); 4) “é uma convenção”; 5) “um sistema de signos
distintos correspondentes a ideias distintas” (p. 18); 6) “um tesouro
depositado pela prática da fala em todos os indivíduos pertencentes à
mesma comunidade”; 7)”um sistema gramatical que existe virtualmente
em cada cérebro ou, mais exatamente, nos cérebros dum conjunto de
indivíduos” (p. 21); 8) “o que é social”; 9) “o que é essencial”; 10) “é
o produto que o individuo registra passivamente” (p. 22); 11) “é de
natureza homogênea”; 12) constitui-se num sistema de signos onde,
de essencial, só existe a união de sentido e da imagem acústica” ;
13) “é um objeto de natureza concreta”; 14)“o depósito das imagens
acústicas (p. 23). A elaboração do conceito de língua observada
no Curso se assemelha muito a uma operação lógica discursiva e
mental que se faz quando se quer demonstrar como se chegou a
uma definição que poderia resumir tudo aquilo que foi anteriormente
explicitado. O que acontece, no entanto, é que, nas páginas seguintes,
onde a dicotomia língua e fala é apresentada, para definir língua, são
encontrados, como aponta Lucchesi (2004, p 51), seguindo Coseriu:
três conceitos distintos: o primeiro seria um prenúncio do
conceito chomiskiano de gramática particular de uma língua4; o
segundo se refere à língua como objeto histórico, culturalmente
determinado; e no terceiro, a língua é vista como um sistema
linguístico, conjuntos de relações estruturantes e estruturadas de
elementos funcionalmente pertinentes que se depreendem da
atividade linguística concreta a partir de seu estudo sistemático.

Sendo assim, e tendo em vista que a dicotomia língua e fala
é admitida como premissa dentro da linguística pós-saussurianas, as
imprecisões apresentadas nas definições de língua são reforçadas nos
trabalhos de muitos linguistas, tornando a distinção das duas faces da
própria dicotomia “bastante imprecisa” (Coseriu, 1979 [1952], p. 20
apud Lucchesi, 2004, p. 51).

4
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Saussure estabelece, claramente, que o sistema e não os usos
do sistema deve ser o objeto específico da pesquisa linguística, o
que se apresenta como um ajuste bastante extremo para a época,
principalmente levando-se em consideração que o próprio Saussure
havia desenvolvido pesquisas de caráter completamente diferente,
tendo sido, inclusive, “um grande professor de filologia germânica e
história das línguas indo-europeias” (Ilari, 2011, p. 58), com interesse
principal no estudo de textos antigos. A concepção de língua como
sistema uniforme e homogêneo exclui os processos de mudança da
pesquisa linguística, uma postura cujo reforço pode ser verificado na
dicotomia sincronia e diacronia.
No Curso, fica evidente a importância atribuída por Saussure
à distinção entre a linguística estática e a linguística evolutiva.
Para o linguista estruturalista, todas as ciências que operam com
valores, deveriam levar em consideração dois eixos: 1) “o eixo das
simultaneidades5, concernente às relações entre coisas coexistentes,
de onde toda a intervenção do tempo se exclui”; 2) “o eixo das
sucessões, sobre o qual não se pode considerar mais que uma coisa
por vez, mas onde estão situadas todas as coisas do primeiro eixo com
suas respectivas transformações” (p. 95). De acordo com Saussure, o
primeiro eixo deve ser priorizado nos estudos linguísticos6:
Após ter concedido um lugar bastante grande à História, a
Linguística voltará ao ponto de vista estático da gramática
tradicional, mas com um espírito novo e com outros processos, e
o método histórico terá contribuído para esse rejuvenescimento;
por via indireta, será o método histórico que fará compreender
melhor os estados de língua. A gramática antiga via somente o
fato sincrônico; a Linguística nos revelou uma nova ordem de
fenômenos; isto, porém, não basta: é necessário fazer sentir a
5 Os grifos são do original.
6 Para justificar a “dualidade interna” da Linguística, isto é, o desmembramento dos estudos
linguísticos nos eixos das simultaneidades e das sucessões, Saussure apresenta um
confronto entre essa ciência e as ciências econômicas. Para saber mais ver Saussure
(2006, p. 94-96) e Lucchesi (2004, p. 57-60).
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oposição das duas ordens e daí tirar todas as consequências
que comporta. (p. 98)

Ilari (2011, p. 66) aponta que Saussure não deixa de reconhecer
que outros estudiosos, anteriores a ele, descreveram o estágio de
línguas em um dado momento (estudo sincrônico), mas a priorização
do que é sistemático no modelo saussuriano e a declaração de
que a diacronia só se interessa por formas isoladas foram fatores
determinantes para dar, aos estudos sincrônicos, uma posição de
destaque. Assim, os linguistas que sucederam Saussure se dispuseram
a estudar as línguas do ponto de vista sincrônico, incluindo aquelas que
eram mal documentadas por serem ágrafas, ou por não representarem
a fala padrão de uma dada comunidade, o que deve ser considerado
um importante avanço, após tantos séculos de priorização da língua
escrita e da opressão da gramática tradicional na imposição do “uso
correto” das línguas.
Ainda sobre a dicotomia sincronia e diacronia, encontram-se no
Curso, as seguintes observações: a) “poucos linguistas percebem que
a intervenção do fator tempo é de molde a criar, para a Linguística,
dificuldades particulares” (p. 94); b) “o sistema nunca se modifica
diretamente; em si mesmo é imutável (p. 100); 3) “Na perspectiva
diacrônica, ocupamo-nos com fenômenos que não têm relação
alguma com os sistemas, apesar de os condicionarem.” (p. 101).
Essas afirmações reforçam que o modelo teórico estruturalista abstrai
inteiramente a questão da mudança linguística, uma consequência
direta da visão de língua como sistema homogêneo, onde a variação
é desconsiderada. Como aponta Lucchesi, (2004, p. 56): “situando a
mudança fora da língua e considerando-a, consequentemente, como
particular e acidental, ou seja, não-sistêmica, o modelo saussuriano vai
determinar uma marginalização progressiva da questão da mudança
de seus principais cenários teóricos”.
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Saussure defende a ideia de que o uso da língua é uma
capacidade do falante que independe do conhecimento a respeito da
história da língua. Assim, estudar a língua do ponto de vista sincrônico
levaria ao entendimento do funcionamento do sistema, isto é, de sua
lógica interna em um dado momento (um estado). A esse respeito o
genebrino argumenta:
Um estado absoluto se define pela ausência de transformações
e, como apesar de tudo, a língua se transforma, por pouco que
seja, estudar um estado de língua7 vem a ser, praticamente,
desdenhar as transformações pouco importantes, do mesmo
modo que os matemáticos desprezam as quantidades
infinitesimais em certas operações, tal como no cálculo de
logaritmos. (p. 118)

Embora Saussure reconheça que “a noção de estado de língua
não pode ser senão aproximativa” (tanto por conta da limitação no
tempo quanto por conta da limitação no espaço) (p.118), no trecho
supracitado, fica evidente que o linguista reduz a abstração da
mudança no estudo linguístico meramente estático a uma significância
mínima, desconsiderando a real influência dos fatores sócio-históricos
na estrutura da língua, como aponta Lucchesi (2004, p. 60-61):
Apesar de a língua possuir uma organização estrutural
que apresenta uma lógica própria de funcionamento, essa
organização estrutural é profundamente permeada por
influxos da organização sociocultural da comunidade de fala,
já que a funcionalidade da língua constitui um produto cultural
historicamente condicionado e deve ela mesma responder às
necessidades apresentadas pelo desenvolvimento sociocultural
da comunidade que a utiliza.

Na busca de dar conta das lacunas geradas pela desconsideração
da mudança linguística e pela assunção da língua como sistema
homogêneo, “desenvolveram-se na linguística estrutural noções

7
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como a do equilíbrio instável do sistema8” (Lucchesi, 2004, p. 61).
Se o reconhecimento de que o equilíbrio do sistema não é absoluto
dentro da própria teoria e, tendo em vista que o estruturalismo
constrói toda a sua metodologia com base no pressuposto de que
a língua seria um sistema estável, então, a argumentação crítica
que recai sobre a questão da abstração das mudanças dos estudos
linguísticos é incentivada.
Uma vez tendo determinado que a língua é um sistema
homogêneo, Saussure estabelece as dicotomias língua e fala e
sincronia e diacronia como oposições óbvias e assume uma das
faces de cada uma delas (língua e sincronia) como as únicas a serem
consideradas na teoria por ele proposta.
A busca saussuriana por uma reestruturação dos estudos
linguísticos, a partir da releitura de algumas noções tratadas
na linguística imediatamente anterior ao Estruturalismo e da
reformulação de conceitos abordados, inclusive, desde a Grécia
antiga, foi bem-sucedida no sentido de que uma nova organização
metodológica para as pesquisas se estabeleceu. As dicotomias
do mestre genebrino, embora extremamente rígidas nas suas
delimitações, apontaram o rumo da pesquisa científica no campo
linguístico e as escolhas sugeridas por ele levaram a Linguística a
ganhar o status de ciência. O Curso foi, nesse contexto, o resultado
de uma herança instrutiva deixada por um linguista criterioso, que se
aventurou na grandiosa tarefa de revolucionar uma linha de estudos
(os estudos linguísticos), embora não tenha tido a possibilidade de
desfrutar da certeza do dever cumprido.

8
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A ESCOLA DE PRAGA:
REFORMULAÇÕES E APLICAÇÃO
A contribuição de Saussure, como foi visto, é inegável na história
da Linguística Moderna. Porém, além das críticas apontadas ao longo da
seção 2.1, outra de bastante relevância se faz necessária no momento
em que se introduz o Círculo Linguístico de Praga9. Trata-se da questão
de Saussure não ter desenvolvido trabalhos linguísticos investigativos a
partir do conjunto de conceitos e métodos por ele elaborados. Sobre
essa omissão, aponta Lucchesi (2004, p. 80): “Saussure não submeteu
ao crivo da análise efetiva os princípios metodológicos e as concepções
fundamentais do modelo teórico que inaugurou”. O Círculo de Praga,
no entanto, se propõe a fazê-lo.
A Escola de Praga surgiu na segunda metade da década de
20, tendo sido formada por um grupo de estudiosos que, ao contrário
de Saussure, não percebiam a sincronia e a diacronia como faces
nitidamente distintas de uma dicotomia. A língua, para esses linguistas,
seria um sistema funcional e caberia aos estudiosos dessa área
do conhecimento descrever e analisar “a estrutura que garante o
funcionamento da língua” (Lucchesi, 2004, p. 83). A concepção de que
estrutura e função são indissociáveis é um dos grandes diferenciais
instaurados pelo Círculo, que inaugura os estudos na linha funcionalista,
surgindo “como um movimento particular dentro do estruturalismo”
(Cunha, 2010, p. 159).
A concepção de língua que leva em consideração suas funções
promove, imediatamente, uma melhor percepção das questões sóciohistóricas dos fenômenos linguísticos, o que poderia trazer como
9 O funcionalismo europeu não se restringe à Escola de Praga. Há também os estudos de
Martinet, da Escola de Londres, da Escola de Genebra e do Grupo Holandês. No entanto,
no presente capítulo, somente será abordada a Escola de Praga, por ter sido uma influência
mais saliente, tendo em vista o contexto aqui abordado.

sumário

39

linguística

a
na teoria e na prática

consequência o englobamento dos indivíduos e das situações de
fala nos estudos do Círculo. O que ocorre, no entanto, é que essas
questões ficam apenas no “plano formal abstrato” (Lucchesi, 2004,
p. 91), o que não deixa de ser uma contribuição, já que, uma vez
observada, a possibilidade de se abarcar tais aspectos passa a estar,
prontamente, preconizada.
Muito embora Saussure tenha excluído a Fonologia da esfera
de abrangência da Linguística, a aplicação do modelo proposto por
ele ocorreu, exatamente, no nível fonológico de estruturação da língua.
Nesse sentido, a noção de funcionalidade (grande contribuição dos
linguistas de Praga) apresenta-se como fundamental para a superação
dessa limitação do modelo saussuriano. A partir do conceito funcional
de fonema, “pôde-se conceber o sistema fonológico10, como a
contraparte linguística – funcional formal e abstrata – da matéria fônica
da língua” (Lucchesi, 2004, p. 82), o que levou os linguistas do Círculo
não somente a incorporarem a Fonologia aos estudos linguísticos, mas
ao de concederem o status de campo de interesse primordial ao nível
fonológico, ao qual o linguista Trubetzkoy tanto se dedicou.
Trubetzkoy e seus seguidores foram responsáveis pelo
estabelecimento das funções distintiva, demarcadora e expressiva
dos fonemas, como aponta Cunha (2008, p. 160). Ao linguista russo
também se deve a aplicação “do esquema das funções da língua
de Bühler no estudo do seu nível fônico” (Lucchesi, 2004, p. 92).
Para Trubetzkoy11, o estudo fonológico da língua deve abarcar, além
da função representativa (a única apontada por Saussure como
fundamental para os estudos linguísticos que percebem a língua
como sistema homogêneo), a função expressiva e a função apelativa.
Assim, o linguista inaugura o programa para a fonologia expressiva,
10 Os grifos são do original.
11 Para saber mais sobre os estudos de Trubetzkoy acerca da Fonologia, ver Grundzüge der
Phonologie (Princípios de Fonologia), obra póstuma do linguista russo.
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na qual o falante é “caracterizado em função dos fatores sociais que
se manifestam na atividade linguística, tais como: sexo, idade, classe
social, etc.” (Lucchesi, 2004, p. 94). Trubetzkoy promove, portanto,
o estudo das variantes fônicas considerando que as mesmas são
socialmente condicionadas, o que direciona a Linguística para o
campo da variação, um aspecto absolutamente descartado no
modelo saussuriano.
Para dar conta da variação, Trubetzkoy, desafortunadamente,
ao contrário de propor um sistema linguístico heterogêneo,
supõe, “a existência de vários sistemas fonológicos homogêneos
e invariáveis”12 (Lucchesi, 2004, p. 96), mantendo a visão de língua
proposta por Saussure. Essa formulação apresenta-se como uma
explicação controversa e limitada, uma escapatória discutível, que,
claramente, viabiliza o questionamento acerca do ponto de vista da
língua como sistema homogêneo, uma discussão que será trazida
pela Sociolinguística a partir da década de 60. Portanto, apesar das
limitações, as contribuições de Trubetzkoy, tanto para os estudos
linguísticos da sua época quanto para a posteridade, são de
fundamental importância, como discorre Lucchesi:
Deve-se mesmo destacar a clarividência das proposições
de Trubetzkoy, pois os parâmetros que ele propõe para a
análise dos procedimentos fônicos – a faixa etária, a classe
social, o sexo e o nível de cultura (ou seja, de escolaridade)
– coincidem de forma impressionante com as principais
variáveis sociais propostas pelo programa de pesquisa
da sociolinguística variacionista para a análise dos fatos
variáveis da estrutura da língua. E até mesmo na forma
da sua reiterada referência à “comunidade linguística”,
podemos antever a formulação de “comunidade de fala”,
com a qual a sociolinguística vai definir, trinta anos depois,
o objeto de estudo da linguística. (2004, p. 97)

12 Os grifos são meus.
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Embora tenha sido visionário ao atentar, inicialmente, para os
aspectos sociais no entendimento das questões fônicas da língua,
Trubetzkoy, insistindo em manter a concepção de língua saussuriana,
submeteu sua proposta inicial a uma revisão metodológica em que
defende que a função expressiva e a apelativa dos fonemas são da
competência da fono-estilística, como mostrado por Lucchesi (2004,
p. 98). Os estudos fonológicos reduziram-se, a partir de então, aos
aspectos relacionados meramente a sua função representativa, um
enquadramento que, apesar de limitado, foi categórico para “o
“êxito” do modelo estruturalista nesse nível de estudo da língua”
(Lucchesi, 2004, p. 98).
Voltemos agora a atenção à conjuntura linguística quando do
surgimento do estruturalismo diacrônico. Havia, como aponta Lucchesi
(2004, p. 125), dois eixos de estudo: 1) o da linguística sincrônica,
adotado pelos discípulos de Saussure na Escola de Genebra; 2) o
da linguística diacrônica, uma opção de estudo que adotava como
base as concepções dos neogramáticos. Se, de um lado, os fatos da
diacronia não eram considerados sistemáticos pelos estruturalistas
genebrinos, do outro, a mudança não era vista como correspondente
aos processos de uso pela linguística meramente diacrônica.
O estruturalismo diacrônico, por sua vez, justamente por
considerar a língua como um sistema funcional, trará uma concepção
inovadora de mudança linguística, como demonstra Lucchesi (2004,
p. 127 -128). As mudanças seriam explicadas além da noção de
funcionalidade, tendo em vista os seus propósitos, e, não sendo elas
fatos isolados, alcançariam o sistema. Ao mesmo tempo em que não
se pode negar a imensa contribuição trazida pelos linguistas do Círculo
no que concerne o englobamento da mudança no domínio do sistema,
alguns problemas surgem imediatamente a partir da tentativa de
solucionar essa lacuna do modelo saussuriano, como complementa
Lucchesi (2004, p. 128-129).
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Primeiramente, atribuir à causalidade a explicação histórica das
línguas representa um retrocesso em concordância com a postura
naturalista, algo incabível nesse momento da Linguística como ciência.
Outro problema apresentado pelo estruturalismo diacrônico diz
respeito à clareza quanto à distinção entre o que é fonético e o que
é fonológico13, uma questão ausente no estruturalismo meramente
sincrônico, em que a diferença entre tais definições eram bastante
evidentes. Essa imprecisão, como argumenta Lucchesi (2004, p. 130),
ocorre por conta de que, ao considerar o alcance sócio-histórico no
estudo dos fenômenos da língua, torna-se evidente a estreita relação
entre fala e o modo como a língua se estrutura.
No entanto, o maior de todos os problemas do estruturalismo
dos linguistas de Praga foi, como demonstra Lucchesi (2004, p. 131),
a tentativa de manter a noção de língua como sistema homogêneo
e ao mesmo tempo, estender a análise da mesma à diacronia, uma
junção que o fundador do estruturalismo já havia apontado como
controversa. Concebendo a inclusão da diacronia na análise estrutural
como a solução para a questão da rígida separação entre sistema
e mudança de Saussure, os estruturalistas diacrônicos estavam, na
verdade, construindo as bases para o questionamento da noção de
língua proposta por Saussure. Se as mudanças atingem o nível do
sistema, que é a conclusão óbvia de quem analisa a estrutura ao
longo de sua história, então, como a língua pode ser considerada um
sistema homogêneo?
Pode-se dizer, portanto, que o estruturalismo diacrônico
apresenta-se como a última fase factível da evolução do estruturalismo,
cumprindo o seu papel ao buscar as modificações que consideraram
necessárias tanto para a aplicação quanto para a melhoria do modelo
saussuriano. As alterações do estruturalismo diacrônico trouxeram
13 Para saber mais ver Lucchesi (2004, p. 129-130).
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soluções parciais e possibilitaram a aplicação imediata do modelo
de Saussure nos estudos linguísticos, mas ao experimentar incluir a
mudança no domínio do sistema, essa Escola contribuiu não para o
aprimoramento do estruturalismo do mestre genebrino, mas para a sua
futura superação pela Sociolinguística.

O SURGIMENTO DA SOCIOLINGUÍSTICA
Nas seções anteriores, apresentamos as noções fundamentais
do estruturalismo saussuriano e mostramos de que forma elas
contribuíram para o avanço da Linguística e dos estudos posteriores
a esse modelo teórico. Também apontamos as principais lacunas
desse modelo e afirmamos que os linguistas da Escola de Praga
tanto adotaram algumas noções propostas por Saussure, como, por
exemplo, a noção de língua, como buscaram revisar noções com as
quais não concordavam, como o estudo dos fenômenos linguísticos do
ponto de vista exclusivamente sincrônico. Mas, como foi demonstrado
anteriormente, adotar a noção de língua como sistema homogêneo e
se propor a estudá-la do ponto de vista diacrônico, além do sincrônico,
colocou os linguistas do Círculo numa contradição de consequências
extremas, como judiciosamente expõe Lucchesi (2004, p. 160):
O estruturalismo diacrônico hipotecou a análise estruturalista
do funcionamento sincrônico da língua como garantia da
explicação estrutural-funcionalista da mudança linguística.
Desse modo, o insucesso dos seus esquemas explicativos
no plano diacrônico comprometeu também o seu esquema
de análise no plano da sincronia, e, mais ainda, colocou em
questão a própria concepção do objeto de estudo, na qual esse
modelo se fundamentava.

Conscientes da contradição em que se colocaram, os linguistas
de Praga arriscaram buscar soluções, expondo a concepção de
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língua que adotaram a uma óbvia necessidade de revisão. Assim,
transformaram esse momento numa ocasião favorável para uma
ruptura teórico-metodológica e para o surgimento de uma nova
teoria da mudança e, mais especificamente, de um novo objeto de
estudo dentro da Linguística. Surge, portanto, na década de 60, a
sociolinguística variacionista.
A sociolinguística variacionista manifesta-se, segundo Cezário
& Votre (2010, p. 146) “como fruto da insatisfação diante dos modelos
existentes que afastavam o objeto da linguística da realização da
língua e das suas diversas manifestações.” Os autores apontam que,
apesar de o termo “sociolinguística” já existir desde a década de 50,
somente com os trabalhos de Labov, Gumperz e Dell Hymes e Bright,
a sociolinguística se estabelece como corrente nos Estados Unidos.
Nesse contexto, a Sociolinguística se caracteriza, nas palavras de
Mollica & Braga, como:
uma das subáreas da Linguística e estuda a língua em uso no
seio das comunidades de fala, voltando a atenção para um tipo
de investigação que correlaciona aspectos linguísticos e sociais.
Esta ciência se faz presente num espaço interdisciplinar, na
fronteira entre língua e sociedade, focalizando precipuamente
os empregos linguísticos concretos, em especial os de caráter
heterogêneo. (2012, p. 9)

Labov propõe o estudo da mudança não do ponto de vista
estático (o que vimos ser uma contradição), nem somente quando
da sua finalização (uma concepção dominante a essa altura), mas
da mudança em progresso. Levando em consideração o trabalho
de Gauchat que, como demonstrado por Lucchesi (2004, p. 166),
“se destaca por ser o primeiro estudo que tomou como objeto a
mudança em progresso”, Labov propõe a superação do estudo
da mudança somente após a sua finalização a partir da ideia de
mudança no tempo aparente. Além desse aspecto, o linguista norteamericano precisava rever a questão de a variação não pertencer ao
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sistema, uma proposta saussuriana bastante enraizada nos estudos
linguísticos. Para tanto, Labov propõe a consideração dos fatores
externos, isto é, sociais14, na análise dos fenômenos da língua, o que
justificaria a ideia da sistematicidade da variação a partir do momento
em que os mesmos demonstraram ser responsáveis por sistematizar
o que, no nível exclusivamente linguístico, parecia randômico, como
observa Lucchesi (2004, p. 166).
Assim, a Sociolinguística, traz uma nova proposta de análise
dos fenômenos linguísticos. Nessa proposta, a visão do estruturalismo
de que a análise linguística se limitava ao sistema e suas relações
é superada e a língua passa a ser vista como “unidade em meio à
heterogeneidade”15 (Mollica & Braga, 2012, p. 12). A esse respeito
discorrem Mollica & Braga:
Todo sistema linguístico encontra-se permanentemente
sujeito à pressão de duas forças que atuam no sentido da
variedade e da unidade. Esse princípio opera por meio da
interação e da tensão de impulsos contrários, de tal modo
que as línguas exibem inovações mantendo-se, contudo,
coesas: de um lado, o impulso à variação e possivelmente à
mudança; de outro, o impulso à convergência, base para a
noção de comunidade linguística, caraterizada por padrões
estruturais e estilísticos. (2012, p. 14)

A elaboração escrita do programa da sociolinguística, em
que se encontram as bases para a nova teoria da mudança foi
intitulada Empirical Foundations for a Theory of Language Change,
um texto de Weinreich, Labov e Herzog de 1968. No EFTLC16,
como apontado por Lucchesi (2004, p. 168), estão incluídos, como
formadores da sua base empírica, os estudos de Labov acerca
do Martha’s Vineyard e da variação na cidade de Nova York, os
14 Uma proposta anteriormente já sugerida por Trubetzkoy em um dado momento, como visto
na seção dedicada à Escola de Praga.
15 Os grifos são meus.
16 Sigla sugerida por Lucchesi (2004, p. 168).
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trabalhos dialetológicos do iídiche de Herzog e Language and
Culture Atlas of Ashkenazic Jewry de Weinreich.
As propostas do EFTLC consideradas como de grande
contribuição para os estudos posteriores na linha sociolinguista são,
de acordo com Lucchesi (2004, p 169-172), as que se seguem: 1)
a definição de um novo objeto de estudo para a Linguística, que é a
gramática da comunidade de fala, caracterizada pela heterogeneidade;
2) a heterogeneidade do sistema não corresponde à variação livre; tratase de uma heterogeneidade estruturada; 3) o estudo dos fenômenos
linguísticos deve estar atrelado ao processo histórico de constituição
da língua; 4) o falante é considerado um ser capaz de lidar com a
heterogeneidade, o que pode ser observado a partir da realização
eficiente da comunicação.
Esses pressupostos têm direcionado os estudos na linha da
sociolinguística desde a sua inauguração até os dias atuais e se
mostram adequados dentro dos objetivos sociolinguistas apontados
por Mollica & Braga (2012, p. 11): “investigar o grau de estabilidade
ou de mutabilidade da variação, diagnosticar as variáveis que têm
efeito positivo ou negativo sobre a emergência dos usos linguísticos
alternativos e prever seu comportamento regular e sistemático.”
É importante deixar claro que o fato de ter superado o modelo
saussuriano para a descrição dos fenômenos linguísticos não imuniza
a sociolinguística variacionista de apresentar limitações e falhas.
Um exemplo17 disso, segundo Lucchesi (2004, p. 207), é o fato de
a sociolinguística, apesar de ter revisto a visão do estruturalismo no
que diz respeito à língua, não ter revisado outras questões referentes
ao aparato teórico do modelo saussuriano; ao contrário, preservou
grande parte do mesmo, o que já indica uma contradição na teoria,
pois a ruptura como o antigo modelo não foi total, mas parcial.
17 Tendo em vista o objetivo do presente trabalho, não cabe listar e analisar as limitações da
sociolinguística. Para saber mais ver Lucchesi (2004, Capítulo VII).
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Embora não se caracterize como um modelo capaz de,
isoladamente, conferir unidade à Linguística como ciência, a
sociolinguística trouxe um novo olhar para os estudos linguísticos,
e tem alcançado os seus propósitos, tanto possibilitando a
descrição das línguas naturais com os seus processos de variação,
quanto antecipando as possíveis mudanças a partir da análise de
variantes concorrentes e dos fatores linguísticos e sociais que
influenciam o seu uso. Constitui-se, portanto, como uma teoria
próspera, que em muito já auxiliou o progresso da Linguística e
com imenso potencial para colaborar ainda mais com o avanço do
estudo dos fenômenos linguísticos.

CONCLUSÃO
A história da Linguística Moderna foi iniciada com o advento do
Estruturalismo de Saussure, que, ao estabelecer que a língua, como
sistema homogêneo, era seu objeto de estudo, conferiu autonomia à
mesma. Nesse sentido, a contribuição de Saussure é incontestável,
tanto que, em muitos manuais de Línguística, o mestre genebrino é
conhecido como o “Pai da Linguística”, um título de imensa honraria.
Apesar de suas inegáveis colaborações, algumas lacunas podem
ser observadas na elaboração escrita do programa do estruturalismo
saussuriano, isto é, no Curso, o que levou a uma reestruturação desse
modelo a partir dos linguistas do Círculo Linguístico de Praga.
Esses linguistas foram responsáveis pela aplicação prática do
modelo de Saussure e pela reformulação de algumas noções básicas
dessa proposta. Dentre as reformulações que fizeram, destaca-se,
como vimos, a questão de incluir a diacronia nos estudos linguísticos,
o que fez surgir uma nova versão do estruturalismo: o estruturalismo
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diacrônico. O problema dessa inclusão foi tentar adequá-la ao conceito
de língua como sistema homogêneo, uma contradição que culminou
no surgimento da sociolinguística.
Como foi mostrado, a sociolinguística, além de reformular a
noção de língua, propôs novas bases para a teoria da mudança e
estabeleceu-se como uma teoria capaz de superar o estruturalismo e
apontar novos rumos para os estudos da Linguística.
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Resumo:
Neste artigo apresenta-se e discute-se a questão da autoria na escritoralidade,
a partir das noções trabalhadas por Solange Gallo, pensando nas condições
de possibilidade trazidas pelo digital, uma realidade que muda a posição
sujeito em relação à produção e publicação de textos, afetando também os
sentidos. Procura-se compreender os caminhos percorridos pela autora na
sua reflexão sobre tecnologia como prática técnica e política e a produção
da escritoralidade nos níveis de formulação, circulação e legitimação, cujo
produto ‘final’ faz visível a materialização do sujeito em sua função autor, mas
também no efeito-autoria.
Palavras-chave:
Escritoralidade; Função-autor; Efeito-autor.
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INTRODUÇÃO
Alicerçado na noção de escritoralidade sugerida por Gallo
(2011), e caracterizada como um discurso que une o discurso da escrita
e o discurso da oralidade, sem as margens estabilizadas, é possível
ponderar sobre os efeitos de autoria nos sujeitos ‘não inscritos nas
instancias de poder’. Mas igualmente, refletir os efeitos de legitimidade,
de unidade, de “fecho” e o pluralizado número de autores que se vão
constituindo nessa prática da escritoralidade.
Assim, para Gallo (2011)
A autoria, nessa dimensão de efeito, tem sua fundação em um
evento discursivo no qual pelo menos duas formações discursivas
dominantes se encontram em contradição, produzindo uma
resultante que passará a produzir o EFEITO-autor nos sujeitos
nela inscritos. (GALLO, 2011, p. 414, grifo nosso)

As condições de possibilidade trazidas pelo digital, vão modificar
radicalmente a posição sujeito em relação à produção e publicação de
textos, afetando também os sentidos. Aqui se pode ponderar sobre as
condições de produção do discurso na rede internet e Gallo (2011) ao
estudar esse fato vai apontar as condições necessárias para a produção
nesse espaço, das quais ela enumera: as condições constitutivas de
acontecimentos enunciativos e de acontecimentos discursivos.
Na primeira quem sustenta a produção é a memória institucional
e na segunda são as próprias condições da internet (Facebook,
Youtube...), que se instituem acontecimentos discursivos por
mobilizarem memórias discursivas. A publicação, nessas condições,
é quase instantânea por meio do digital e concebida como prática
técnica e prática política.
Examinando essas práticas Pêcheux (2012) vai trabalhar a
relação entre práticas políticas e técnicas, bem como os produtos
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ideológicos presentes nessas práticas, e é justamente quando pensa
na “Ideologia como um poder que trabalha na prática política” é
que propicia profícua observação sobre as práticas científicas e as
condições ideológicas da sua produção.
Sobre Práticas, Pêcheux profere:
[...] no sentido geral, é preciso entender “todo processo de
transformação de uma matéria-prima dada em um produto
determinado, transformação efetuada por um trabalho humano
determinado, utilizando meios de produção determinados”.
(PÊCHEUX, 2012, p.24)

Acrescentando ainda que na Prática Técnica essa matéria-prima
pode ser extraída da natureza, ou produzida por técnica preliminar e
tomando a Prática Política como transformação de relações sociais
produzidas por instrumentos políticos.
À vista disso, é possível na relação com a discussão
do Pêcheux (2012) pensar a prática técnica como instrumento
relacionado com a noção de demanda/ comanda, que vem antes
mesmo da própria prática técnica, e que tem uma adequação com o
real presente na demanda, sendo estabelecida a partir de modelos
(o real fala pelo modelo). Em contrapartida, a prática política como
aquela que espelha as relações sociais, e que vai aparecer nas
Ciências Sociais, estas são interdependentes, mas não são diretas,
uma vez que passam por abstrações.
Todo esse debate favorece a compreensão de se cogitar a
tecnologia e a produção da Escritoralidade. Assim é que se pensa a
tecnologia como prática técnica e política cujo produto final visibiliza
a conjuntura dessa produção com a materialização do sujeito em sua
função autor, mas também no Efeito-autoria.
Nesse sentido, Orlandi (2015, p. 73) ampliando a noção de
função autor trabalhada por Foucault, estabelece que todos têm essa
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função autoria, apontando sua relação com o esquecimento número
2 (que é da ordem da enunciação) tendo relação com o interlocutor.
Claro que em Foucault a função autor está posta para aquele que funda
um paradigma (que são poucos), construção baseada na criatividade,
ele nomeia de instauradores ou fundadores de discursividade,
reconhecendo em Freud e Marx exemplos desses instauradores. Para
Foucault (2006) “A função autor é, assim, característica do modo de
existência, de circulação e de funcionamento de alguns discursos no
interior da sociedade”.
Para Orlandi (2005) o texto é lugar de jogo de sentidos, de
trabalho da linguagem, de funcionamento da discursividade e que a
unidade de um texto é um efeito. Pelo estabelecido, Gallo conclui que
o texto em si é dispersão de sentidos e a função autor é a dimensão
de todo sujeito que trabalha no controle dessa dispersão, sendo o
processo de textualização a prática que leva ao Efeito-autor.
Procuraremos compreender os caminhos percorridos pela
autora na sua reflexão sobre tecnologia como prática técnica e política
e a produção da escritoralidade discorrendo sobre: 1- Escritoralidade
– “Deslocamentos de Fronteiras Discursivas”; 2- Aprofundamento da
noção de autoria; 3- Considerações Finais.

ESCRITORALIDADE – “DESLOCAMENTO
DE FRONTEIRAS DISCURSIVAS”
Ao discorrermos sobre a forma discursiva da Escritoralidade
é imprescindível, preliminarmente, apresentarmos algumas noções
fundantes da Análise de Discurso de linha francesa como: sujeito,
ideologia, formação discursiva, interdiscurso, posição-sujeito,
ambas harmonicamente associadas ao discurso. E discurso, em sua
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definição, pensado para além da ideia de transmissão de informação,
separando-se por este viés da maneira como o conhecido esquema da
comunicação define mensagem no processo comunicativo.
Segundo Orlandi (2007)
A Análise do Discurso trata do discurso. Chamando á atenção
para o fato de que esta palavra, etimologicamente, tem em si
a ideia de curso, de percurso, de correr por, de movimento. O
discurso é assim palavra em movimento, prática de linguagem:
com o estudo do discurso observa-se o homem falando.
(ORLANDI, 2007, p. 15)

Essa construção problematiza e singulariza, por meio de traços
marcantes, a teoria do discurso considerando o funcionamento da
linguagem e a relação do indivíduo com a língua, com a história,
inserido no processo discursivo em que ambos são afetados e
constroem sentidos. Dessa forma, o trabalho com a linguagem vai ser
concentrado na busca pela compreensão desses sentidos gerados
pelo indivíduo interpelado pela ideologia em sujeito, dentro da história.
A Análise de Discurso, de acordo com Orlandi (2015), concebe
a linguagem como mediação necessária entre o homem e a realidade
natural e social: “Essa mediação, que é o discurso, torna possível
tanto a permanência e a continuidade quanto o deslocamento e a
transformação do homem e da realidade em que ele vive. O trabalho
simbólico do discurso está na base da produção da existência
humana”. (ORLANDI, 2015, p. 13)
Nessa ampla conjuntura, indaga-se: Como se manifesta a
forma discursiva da escritoralidade? Como ela se formula, circula e é
legitimada? Como se alcança o Efeito-autoria por meio dela?
Inicialmente, Gallo (2012) pergunta e responde:
Por que escritoralidade? Porque o sentido é fechado, mas ao
mesmo tempo é provisório; ele é publicado, mas ao mesmo
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tempo ele desaparece, de um momento para o outro; é legítimo,
mas não é legítimo para todos, mas para um certo leitor (quem
aqui não publica suas coisas no facebook, e não tem um leitor?).
Textos que podem ser acessados no mundo inteiro, embora o
mundo não esteja interessado nessas publicações, mas tem um
pequeno número de leitores que está. (GALLO, 2012, p.60)

Fundamentado em Gallo (2011) pode-se dizer que a
Escritoralidade é caracterizada como um discurso que une o discurso
da escrita e o discurso da oralidade. No primeiro discurso os sentidos
são legitimados, o texto tem um efeito-fim, efeito- autoria, são os
discursos institucionalizados e autorizados, no segundo os sentidos
são ilegítimos, efeito-não fecho, não tem autoridade e ou legitimidade
(como exemplo as redações escolares que não são publicadas, não
tem efeito autoria e que são apenas transcrições da oralidade, ao que
a autora chama de grafismo).
Com a noção de escritoralidade é possível ponderar sobre os
efeitos de autoria nos sujeitos ‘não inscritos nas instancias de poder’,
igualmente refletir os efeitos de legitimidade, de efeito unidade, efeito
“fecho” e o pluralizado número de autores que se vão constituindo
nessa prática da escritoralidade.
Assim, para Gallo (2011):
A autoria, nessa dimensão de efeito, tem sua fundação em um
evento discursivo no qual pelo menos duas formações discursivas
dominantes se encontram em contradição, produzindo uma
resultante que passará a produzir o EFEITO-autor nos sujeitos
nela inscritos. (GALLO, 2011, p. 414, grifo nosso).

A partir dessas percepções cogita-se a tecnologia e a produção
de discursos na forma da escritoralidade visibilizando a materialização
do sujeito em sua função autor, mas também no Efeito-autoria.
Segundo Gallo (2012) efeito autoria
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[...] É o efeito de um texto que se alinha a um lugar discursivo
legitimado, reconhecível, sem que haja, para sua interpretação,
necessidade do contexto imediato, porque o que está dito se
alinha a uma discursividade recorrente, que faz com que ao
lermos, re-conheçamos os sentidos. (GALLO, 2012, p. 55)

Desse modo, pensar o Efeito-autor é pensar na paráfrase, na
repetição, momento em que este efeito se concretiza, efeito que existe
como o exercício da repetibilidade, com a presença do Outro sendo
retomado de alguma forma.
“[…] o sentido não existe em si mas já é determinado pelas
posições ideológicas colocadas em jogo no processo sóciohistóricos em que as palavras são produzidas. As palavras
mudam de sentido segundo as posições daqueles que as
empregam. Elas ‘tiram’ seu sentido dessas posições, isto é, em
relação às formações ideológicas nas quais essas posições se
inscrevem.” (ORLANDI, 2009, p.42)

É parafraseando que o sujeito vai se constituindo e por meio
da circulação, no caso do virtual, nos ambientes digitais, vai também
sendo legitimado.
Gallo no Texto “Autoria nos Discursos de Escritoralidade”
esclarece que os discursos de escritoralidade derivados de uma
prática técnico-política e viabilizados pela rede internet se legitimam
de formas diferentes. Para aqueles discursos originados, formulados
e que circulam exclusivamente na própria rede, como o Facebook,
Twitter, dentre outros, a forma de legitimação se dá pela quantidade
de visualização, por outro lado, os discursos de escritoralidade cuja
constituição e formulação se dão no discurso de escrita e somente
circulam na rede, tomando a forma discursiva da escritoralidade, como
exemplo do Discurso Científico, estes se legitimam por reconhecimento
e pela quantidade de visualizações.
Gallo (2012) pondera sobre a relação do discurso de escrita
com o discurso da oralidade em que o primeiro se sobrepõe pelo
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lugar discursivo sempre reconhecido e legitimado, e o segundo
provisório e não estabilizado, acrescentando que há acontecimentos
em que essas noções furam e possibilitam, na discursividade, “o
novo sentido, a polissemia, a ruptura, o acontecimento discursivo que
fura a estrutura, onde o ritual (do capitalismo) falha”. (GALLO, 2012,
p.59, destaque nosso)

APROFUNDANDO AS CONSIDERAÇÕES
SOBRE A AUTORIA
No texto A cena do Discurso, Freda Indursky (2011), traz para
análise duas materialidades, abaixo reproduzidas: Quadro a Primeira
Missa no Brasil de Victor Meirelles e Marchinha de Carnaval composta
por Lamartine Babo em 1934, intitulada – História do Brasil.
Figura 1: A primeira Missa no Brasil (Victor Meirelles)

Fonte: INDURSKY (2011)
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Versos da Marchinha de Lamartine (1934)
Quem foi que inventou o Brasil?
Foi seu Cabral! Foi seu Cabral!
No dia vinte e um de abri
Dois meses depois do carnaval

Pela análise, averígua-se que a função autor e o Efeito-autor
foram alcançados, evidenciando na segunda materialidade que a
posição sujeito está contra identificado em relação aos discursos
produzidos sobre o descobrimento, e que há deslizamentos de
sentidos marcados pelo uso da palavra inventou ao invés de descobriu,
que não sofre apagamento, fato pelo qual é possível entender o novo
sentido. Nas duas materialidades a formulação é diferente e o sujeito
vai se construindo diferente. Essas noções, no nível da constituição
tem relação com o bom e o mau sujeito do Pêcheux, em que no
primeiro caso o sujeito está identificado ( quadro do Victor Meirelles) e
no segundo (Marchinha do Lamartine), contra identificado.
É relevante notar com Gallo que no quadro e na marchinha os
autores partem do mesmo recorte, que é a cena do descobrimento,
e partindo da paráfrase suas produções vão se legitimando. Podese dizer que em relação às dimensões da constituição, formulação e
circulação a função autor está na relação enunciativa da formulação,
que também abriga o acontecimento enunciativo.
Todavia é o nível da circulação que traz para esta discussão
a rede internet como espaço propício para a legitimação de
materialidades produzidas na escritoralidade. Esse processo
legitimador se concretiza pelo número de visualizações e encaminhase para a repetibilidade, inserido no discurso da escritoralidade,
outrora já caracterizado nesse estudo.
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Por outro lado, os estudos de Gallo (2016) também nos convocam
a pensar no discurso científico, um discurso institucionalizado, pensado
e produzido por pares, pontuando que as formas de circulação desses
discursos são diferentes, uma vez que a priori eles não circulam por
qualquer lugar/ espaço. Evidentemente, embora estes discursos com
frequência estejam em Revistas Científicas, Livros, Anais, dentre outros,
eles também são encontrados na rede internet, com a mesma ideia de
que os interlocutores são os pares, que já tem um pré-construído para
compreenderem aquela produção audiovisual.
Importante destacar que há discursos científicos na esfera virtual
na forma da escritoralidade, dessa maneira é interessante averiguar
que na rede estes discursos ganham uma ordenação por palavrachave, e por meio de um buscador são disponibilizados aos usuários.
Aqui o interlocutor é o mesmo, a formulação é a mesma, a circulação
se dá pelas mídias ligadas aos discursos pedagógico acadêmico das
instituições. Essas instituições disponibilizam na rede e, nesse espaço,
ganham repercussão instantânea.
Pelo que precede, nessa realidade virtual a posição sujeito
será a mesma, seja na produção de um vídeo com conteúdo
científico (quanto em relação ao profissional que é ligado a
instituição que o produz) ou, quando está no espaço físico dessa
instituição. Contudo quanto à função autor, revela a autora, podese dizer que ela é outra, uma vez que a materialidade é outra, bem
diferente, não há o contato físico, mas o aspecto do Online, bem
como, os interlocutores também são outros, o que faz mudar a
função autoria (sendo distintos os interlocutores, teremos àqueles
estranhos à discussão proposta pela instituição que terão acesso os que dominam ou não o assunto em circulação).
Nesse sentido, há ainda possibilidade do discurso cientifico não
apenas circular na internet, outrossim ser produzido naquele espaço,
sendo formulado como um discurso de escritoralidade. Como exemplo
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é possível pensar nos Canais, em que o autor/locutor interage com o
interlocutor, posteriormente como se trata da produção de vídeo este
passará pelo efeito da edição.
Nesse ponto, questiona-se: Os sujeitos enunciados acima são
os mesmos?
Provavelmente não! No segundo caso, o sujeito tem todos
os elementos do discurso da escritoralidade, de maneira que a
posição sujeito é a mesma, a constituição científica é a mesma, mas
a formulação é diferente e possui atravessamentos do jornalismo,
por meio da memória. Há aí um complexo de formações discursivas
presentes em que o sujeito vai ter o discurso cientifico como
dominante, aparecendo também o discurso jornalístico, os sentidos
se vão produzindo nesse meio.
Por fim, é necessário pensar que nessa construção
Os sentidos não estão assim predeterminados por propriedades
da língua. Dependem de relações constituídas nas/pelas
formações discursivas. No entanto, é preciso não pensar as
formações discursivas como blocos homogêneos funcionando
automaticamente. Elas são constituídas pela contradição, são
heterogêneas nelas mesmas e suas fronteiras são fluidas,
configurando-se e reconfigurando-se continuamente em suas
relações. (ORLANDI, 2009, p.44)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Trajeto percorrido por Gallo ao escrever sobre a produção
dos discursos de escritoralidade, que une o discurso da escrita e
o da oralidade, faz refletir por meio das noções que ela mobilizou
as novas condições de possibilidades de sujeitos não “inscritos em
instancias de poder” exercerem a função autor, e o Efeito autoria,
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mudando também a sua posição pela relação estabelecida com as
novas mídias que possibilitam de forma instantânea a circulação de
textos. Nesse sentido, o seu trabalho foi pensar estas mídias como
possibilidade, como elementos constitutivos do sentido, como prática
técnica e política.
Por outro lado, as dimensões da Constituição, Formulação
e Circulação das discursividade vão se alternando e produzindo
diferentes efeitos autoria, como é o caso do discurso científico, uma
discursividade propriamente do discurso de escrita, mas atualmente
sendo formulada e circulando nos ambientes da rede na forma da
escritoralidade. Pode-se compreender, nesse formato, que o discurso
cientifico existe na forma de escritoralidade, mas essa compreensão
estaria equivocada, pelo menos nessa temporalidade, uma vez que ao
se firmar pela formulação, nessa forma discursiva, o discurso científico
dá lugar a outros discursos como divulgação científica, ou mesmo auto
ajuda (mercadoria), conforme Gallo.
Reiteramos com a autora, que este é um tempo de transição!
E questionamos: O “poder” da autoria e da legitimação está
mudando de mãos?
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Resumo:
Neste capítulo, discutiremos um pouco sobre a Fonética e a Fonologia, seus
estudos e diferenças, bem como a interligação e influência dessas disciplinas
na conceituação dos objetos em questão. Alunos de graduação, em seus
estudos iniciais, tendem a não saber de fato a diferença entre fone e fonema.
Daí a necessidade desse trabalho de explicar de forma um pouco mais
didática as ciências e dicotomias que envolvem aqueles elementos sonoros.
Para tanto, utilizaremos pesquisa bibliográfica, fazendo contrastes conceituais
sempre que possível e exposição de alguns métodos de identificação científica
para sabermos se estamos diante verdadeiramente de um fonema ou apenas
de um alofone.
Palavras-chave:
Fonética; Fonologia; Elementos sonoros.
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INTRODUÇÃO: LÍNGUA E FALA
Esse estudo tem como objetivo central fazer uma breve
explanação dos conceitos básicos de língua e fala para podermos
adentrar, de fato, nos estudos contrastivos entre fone e fonema.
Dessa forma, a linguística é a ciência que investiga os
fenômenos relacionados à linguagem e que busca determinar os
princípios e as características que regulam a estrutura das línguas.
Para atingirmos o objetivo desse trabalho, precisaremos delinear
os limites entre “língua” e “fala” de forma ampla, pelo menos,
para podermos entender a diferenciação conceitual entre “fone” e
“fonema”, bem como as situações em que esses termos podem ser
utilizados dentro do campo linguístico.
Muitos estudantes de Letras ao entrarem em contato com
os termos “fone” e “fonema” não conseguem internalizá-los ou até
mesmo compreendê-los. Um dos possíveis motivos para que essa
situação ocorra deve-se ao fato de não conseguirem ainda diferenciar
os conceitos de língua e fala e, consequentemente, Fonologia de
Fonética. Alunos ingressantes no mundo universitário não possuem
ainda a habilidade de abstração necessária para que possam
entender, de pronto, todos os conceitos iniciais para que a construção
de sua carreira linguística seja bastante proveitosa, acumulando, como
consequência, entendimentos fragmentados das teorias e teóricos da
ciência da linguagem.
Para podermos entender as interligações de conceitos entre
língua e fala, bem como fonema e fone é preciso estudarmos
alguns postulados de Ferdinand de Saussure, considerado pai da
Linguística Moderna.
Durante os anos de 1907 e 1910, o mestre genebrino ministrou
três cursos sobre linguística na Universidade localizada em Genebra.
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Três anos após sua morte, em 1916, dois de seus alunos, Charles
Bally e Albert Sechehaye, com a colaboração de A. Ridlinger, reuniram
as observações escritas por alunos que assistiram a estes cursos e
fizeram o Curso de Linguística Geral, livro que seria mais tarde um
grande marco da ciência linguística.

ALGUMAS DICOTOMIAS SAUSSURIANAS
Saussure ressaltou uma visão de sincronia, um estudo descritivo
da linguística em oposição ao panorama diacrônico do estudo da
linguística histórica, que é o estudo da mudança dos vocábulos
(signos) no eixo das sucessões históricas (através do tempo),
durante o século XIX, aquela era a forma como o estudo das línguas
era geralmente realizado. Através dessa visão sincrônica, Saussure
procurou compreender a estrutura da linguagem como um sistema em
funcionamento em um certo momento do tempo (recorte sincrônico),
através do processo histórico-temporal de mudanças.
O signo (vocábulo ou palavra) é constituído através de uma
junção (aliança) entre significante e significado, como se fossem dois
lados de uma mesma moeda. Esse significante do signo linguístico é
uma “imagem acústica” (cadeia de sons) e está no plano da forma. O
conceito daquela imagem acústica é representado pelo significado,
residindo no plano do conteúdo.
De forma combinada, o significante e o significado formam o
signo. Entendamos “signo”, por enquanto, como palavra, entretanto,
em estudos posteriores e mais avançados, aquele conceito não caberá
mais como tal, devendo ser ampliado e bem mais problematizado.
O sintagma é definido por Saussure (2012, p.171) como “a
combinação de formas mínimas numa unidade linguística superior”,
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que surge a partir da linearidade do signo. Tal linearidade exclui a
possibilidade de pronunciar dois elementos ao mesmo tempo: um
termo só passa a ter valor a partir do momento em que ele se contrasta
com outro elemento. O paradigma por sua vez é, como o próprio autor
define, um “banco de reservas” da língua, ocorrendo a oposição de
suas unidades, pois uma exclui a outra (SAUSSURE, 2012:174).
Todavia, a teoria do valor é, sem dúvidas, um dos conceitos
norteadores do pensamento de Saussure. Esta teoria postula, de modo
geral, que os signos linguísticos estão em relação entre si no sistema
da língua. No entanto, essa relação é negativa e diferencial, pois um
signo só tem o seu valor na medida em que não é um outro signo
qualquer – um signo é exatamente aquilo que os outros signos não são.
Podemos exemplificar essa questão ao salientar a diferenciação entre
gato e homem. O aspecto positivo “mamífero” não os diferencia, mas
o aspecto “quadrúpede”, positiva no gato e negativa no homem, os
diferencia. Ao existir outros animais com a característica “quadrúpede”,
outras características devem ser consideradas para determinar o que
é esse animal. Não obstante, é certo que não são homem por não
possuírem o fator característico “bípede”.
Conforme Saussure (2006), a língua é um constructo coletivo, um
sistema de valores que se opõem uns aos outros e que está guardado
na mente de cada falante de uma comunidade como produto social.
Por isso, a língua possui homogeneidade e não varia entre os falantes
de um grupo social, estando capacitada a ser o objeto do estudo da
Linguística. A fala, por outro lado, é um ato individual e está sujeito a
fatores externos, muitos desses não linguísticos e, por consequência,
não passíveis de análise científica.
Partindo-se de um visão global e que o leitor precisará apurála com mais leituras, pode-se concluir que a língua é a parte abstrata
da linguagem, isto é, o elemento que não pode ser modificado pelo
ser humano e em que o mesmo já nasce imerso, sendo obrigado a
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adquiri-lo. Segundo Cristófaro (2011) a língua é autônoma e utilizada
por membros de uma comunidade de fala e é objeto primário da
investigação linguística. Enquanto a fala é a concretização da língua
através dos sons que proferimos ao movimentar articuladamente os
órgãos da boca com o auxílio da entrada e saída de ar pelos pulmões,
cavidades bucal e nasal.
De acordo com Fiorin (2013), linguagem e língua são
constantemente tratadas como sinônimos, porém é necessário
analisar corretamente o uso deste em detrimento daquele e viceversa. Toda língua é uma forma de linguagem, mas nem toda
linguagem é língua. Vejamos exemplos: o jeito como nos vestimos,
a forma como nos comportamos, nossas expressões faciais e
corporais passam determinadas informações e são caracterizadas,
assim, como linguagem. Há também a linguagem animal, musical,
computacional, etc.
Assim, para Maia (1985), a linguagem é uma atividade que
significa, isto é, aponta para outras atividades e esse apontar pode
fazer-se com maior ou menor exatidão. Em outras palavras, a
correspondência entre a atividade apontante e atividade apontada
pode ser mais ou menos clara. Por exemplo, numa linguagem artificial
como as de computador, ela é claríssima: perfurar o cartão de uma certa
maneira leva sempre a máquina a executar as mesmas operações. Em
contrapartida, nas linguagens artísticas, ela é extremamente vaga e
obscura: uma mesma música ou quadro pode, ao mesmo tempo, levar
à ação e à contemplação ou, ainda, inspirar emoções velhas ou novas,
intensas ou suaves, agradáveis ou desagradáveis. Entre os extremos
da computação e da arte, estão as chamadas línguas naturais, isto
é, aquelas que, como o português, o inglês, o chinês, se apresentam
inicialmente, no indivíduo ou na sociedade, sob a forma falada. Talvez
a característica mais marcante das línguas naturais seja justamente
a elasticidade das suas significações: uma frase como “é proibido

sumário

69

linguística

a
na teoria e na prática

fumar” tem uma interpretação bem específica num quarto de hospital
e outra, bem aberta, num poema concreto.
As línguas sejam elas orais auditivas ou espaço visuais – LIBRAS,
por exemplo – , agrafes ou não, constituem um tipo de linguagem.
“Língua”, porém, é um conceito mais específico, restrito, que se
caracteriza como um sistema formado por um conjunto de regras
gramaticais abstratas e é uma habilidade exclusivamente humana.

FONÉTICA
Entendido os conceitos principais entre linguagem, língua e
fala, passaremos a descrever a Fonética, disciplina da Linguística
que estuda os sons da fala efetivamente produzidos, e a Fonologia,
disciplina da Linguística que estuda os sons das línguas do mundo
(SCHWINDT, 2014).
Desta maneira, ao estudar os sons da fala, a Fonética busca
descrever como aqueles sons são articulados (fonética articulatória),
percebidos (fonética auditiva) e transmitidos (fonética acústica).
Daremos importância maior, nesse estudo, à Fonética Articulatória.
Para tanto, precisaremos conhecer o fone, unidade de análise fonética,
som da fala, de natureza linguística, pois outros sons percebidos
pelo ouvido humano como os musicais, os resultantes de processos
fisiológicos (espirros, roncos, bocejos) ou ruídos como o barulho da
chuva, não são do domínio da fonética.
Segundo Schwindt (2014), por convenção, os fones são
transcritos entre cochetes [ ], e com símbolos especiais, os símbolos
fonéticos. Conjuntos de símbolos como esses recebem o nome de
alfabeto fonético e, orientam-se pelo princípio da univocidade: cada
símbolo representa um único fone, cada fone é representado por um
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único símbolo. A particularidade de cada fone (som) é definida em
termos articulatórios, isto é, os sons podem ter subclassificações de
acordo com o modo e ponto de articulações. Não iremos adentrar as
diferenciações articulatórias das vogais e consoantes, apresentando
apenas um quadro exemplificador.
Vejamos a seguinte tabela, conforme Cristófaro (2011), referente
às consoantes:
Bilabial

Oclusiva

desv

voz

p

b

Labiodental
desv

voz

Dental/
alveolar
desv

voz

t

d

Africada
Fricativa
Nasal

f
m

v

s

v

Alveopalatal
desv

voz

t∫

dƷ

∫

Ʒ

Palatal
desv

ɾ

Vibrante

ř

Retroflexa

ɪ

Lateral

lƚw

Glotal

desv

voz

k

g

X

Ɣ

desv

voz

h

ɦ

ɲ

n

Tepe

voz

Velar

ʎy

São três os parâmetros que se levam em conta para analisar a
articulação das consoantes e classificá-las. Esses parâmetros referemse: a) às modificações que os articuladores impõem à corrente de ar,
chamadas modo de articulação; b) aos articuladores ativos (aqueles
que se movimentam em nossa boca, como por exemplo, a língua
e os lábios) e passivos (aqueles de que os ativos aproximam-se ou
tocam, como por exemplo, dentes, alvéolos, palato duro e palato mole)
envolvidos na produção dos fones, ao que se chama ponto ou local de
articulação; c) à presença ou ausência de vibração nas pregas vocais,
ao que se pode chamar vozeamento.
Desta forma, para Schwindt (2014), quanto ao modo de
articulação, as consoantes podem ser: oclusivas, africadas, fricativas,
nasais, tepe, vibrante, retroflexa e lateral. Quanto ao ponto de articulação,
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podem ser: bilabiais, labiodentais, alveolares, alveopalatares, palatares,
velares e glotais. Quanto ao vozeamento as consoantes podem ser
vozeadas (sonoras) ou desvozeadas (surdas).
Em relação às vogais, Cristófaro (2011) classifica:
Anterior
arred

Central

não arred

arred

Posterior

não arred

arred

Alta

iɪ

uʊ1

Média-alta

e

o

Média-baixa

ɛ

Baixa

ə

não arred

ɔ

a

Para Schwindt (2014), os fones vocálicos são articulados com
mínima constrição. Consistem no som gerado na laringe pela vibração
das cordas vocais, e modificado nas cavidades do trato vocal pelo
posicionamento dos lábios e da língua. Para caracterizar as vogais
é necessário considerar três parâmetros articulatórios: a) a altura da
língua em relação ao palato duro; b) o formato ou arredondamento dos
lábios; e c) o leve avançar e recuar da língua na posição horizontal, ou
seja, a anterioridade/posterioridade da língua.
Fizemos até aqui uma explanação dos possíveis sons (fones)
que podem ocorrer na fala de língua portuguesa ou de qualquer uma
outra. Evidenciamos a Fonética, ciência que estuda os sons da fala.
Para exemplificarmos concretamente a visualização de um fone na
língua portuguesa, podemos tomar o vocábulo tia. Notem que em
algumas regiões do Brasil aquele “t” inicial pode ser pronunciado como
[tʃ], com chiado, e em outras regiões como [t], sem chiado. Essas duas
formas de pronunciar a letra “t” não altera a significação original da
palavra. Essas duas variantes da mesma letra são denominadas pela
Linguística de fones. Entretanto, é preciso salientar que, para a ciência
da linguagem, aquele constituinte só terá valor de fone apenas se ao
permutar um som por outro o vocábulo inicial não mudar de significação.
Peguemos um exemplo com vogal: na palavra “vermelho”, podemos

sumário

72

linguística

a
na teoria e na prática

ter dois fones relacionados à primeira vogal “e”. Na maioria das regiões
brasileiras aquela vogal é pronunciada com um som fechado [e], mas
em algumas regiões nordestinas podemos ouvir essa mesma vogal
com um som aberto [ɛ], no entanto a palavra “vermelho” continua com
seu significado original denominando uma cor. Não há alteração de
significado ao se alternar os fones [e] e [ɛ] no interior daquele vocábulo.

DIFERENÇAS ENTRE FONÉTICA E FONOLOGIA
Bisol (2014) consegue resumir bem as diferenciações científicas
entre Fonética e Fonologia: para a autora, conforme já ressaltamos em
trechos anteriores, as duas ciências apresentam campos de estudo
relacionados, mas objetivos independentes. A fonética visa aos estudos
dos sons da fala do ponto de vista articulatório, verificando como os
sons são articulados ou produzidos pelo aparelho fonador, ou do ponto
de vista acústico, analisando as propriedades físicas da produção e
propagação dos sons, ou ainda do ponto de vista auditivo, parte que
cuida da recepção dos sons. A fonologia, ao dedicar-se ao estudo
dos sistemas de sons, de sua descrição, estrutura e funcionamento,
analisa a forma das sílabas, morfemas, palavras e frases, como se
organizam e como se estabelece a relação “mente e língua” de modo
que a comunicação se processe.
Por essa caracterização, pode-se ver que a fonética se dedica
ao estudo de todo som produzido pelo aparelho fonador e utilizado
na fala (os fones); a fonologia, diferentemente, detém-se nos sons
capazes de distinguir significados – tradicionalmente designados
de fonemas – e na forma como se organizam e se combinam para
formar unidades linguísticas maiores, bem como nas variações que
esses fonemas podem apresentar. Pelo processo de comutação, ou
seja, pela substituição de sons em contextos linguísticos semelhantes,
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é possível observar a existência de contraste de significado, e,
consequentemente, identificar os fonemas de uma língua. A partir dos
pares mínimos pata/bata, selo/zelo, tela/dela, por exemplo, depreendese que o traço sonoro nas consoantes é distintivo em português,
permitindo que se afirme que /p/ e /b/, /s/ e /z/, /t/ e /d/ são fonemas
diferentes (BISOL, 2014).
Corroborando com Bisol (2014), Schwindt (2014) afirma que um
pressuposto dos estudos fonológicos é o de que, se duas sequências
sonoras muito similares correspondem a duas palavras distintas, pelo
menos uma de suas unidades constituintes é diferente. Em outras
palavras, pelo menos um de seus fonemas é distinto. Por exemplo, se
[t] e [d] são fones do português, é possível que um falante dessa língua
produza as sequências [´tew] e [´dew]. Embora os fones [t] e [d] sejam
bastante parecidos do ponto de vista articulatório, sua ocorrência
nessas sequências faz com que cada uma delas corresponda a uma
palavra distinta. Essa mínima diferença é, então, relevante não só em
termos de pronúncia, mas também no sistema da língua. Nesse caso,
entende-se que os fones [t] e [d] correspondam a unidades de som
com valor contrastivo ou distintivo no sistema. Essas unidades, ou
fonemas, são convencionalmente representadas como /t/ e /d/, entre
barras inclinadas, para que não os confundamos com os fones.
Quase todos os fones produzidos por falantes de uma língua
correspondem a fonemas, alguns não. Isso quer dizer que alguns
fones não implicam mudança de significado quando são a única
diferença de pronúncia em duas sequências sonoras. Ainda com um
exemplo do português: [tʃ] – som chiado – é muito similar a [t] em
termos articulatórios. Mesmo assim, soa diferente, é uma pronúncia
distinta. Essa pronúncia distinta, no entanto, não implica mudança
de significado. Conforme mostrado em exemplos acima, peguemos
novamente a sequência [´tiə] e [´tʃiə]. O som [tʃ] não corresponde a
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um fonema e [t] a outro. Ambos correspondem a um mesmo fonema
do português, ambos são atribuídos ao fonema /t/ (SCHWINDT, 2014).
Dessa forma, já estamos em condições de formular uma
primeira definição de fonema: é a unidade mínima de som capaz de
produzir diferença de significado. As línguas do mundo diferem no
número de fonemas em seu inventário e podem, também, diferirem nas
relações fone-fonema que estabelecem. Por exemplo, os fones [ɛ ɔ]
são produzidos tanto no espanhol quanto no português, mas apenas
nessa última língua as vogais médias abertas produzem diferença
de significado em posição tônica, são os fonemas. Observe: [a´vo]
e [a´vɔ], [´sew] e [´sɛw] são sequências sonoras com significados
diferentes em português. Já [ti´era] e [ti´ɛra], do espanhol, têm o
mesmo significado, assim como [´gloɾia] e [´glɔɾia]. Os falantes de
diferentes variedades do espanhol podem produzir os fones [ɛ ɔ], mas
esses fones não correspondem a fonemas.

TESTES PARA CONSTATAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DE UM FONEMA
Segundo Schwindt (2014), ao definir o fonema como unidade
mínima de som que produz diferença de significado, e dado o fato de
que nem todos os fones de uma língua correspondem a fonemas, a
primeira grande tarefa do fonólogo consiste em determinar quais são
os fonemas da língua. Para tanto, analisa a distribuição dos fones:
se dois sons foneticamente similares ocorrem no mesmo ambiente
fonético, e se a substituição de um pelo outro implica mudança de
significado, esses fones são atribuídos a fonemas distintos. Se, no
entanto, a substituição não implica mudança de significado, os fones
são atribuídos ao mesmo fonema.
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Foi feita aquela distribuição nos exemplos anteriores: num
mesmo ambiente fonético, isto é, em pares de palavras com sequências
sonoras iguais exceto pelo fone em questão, verificou-se se a troca
de consoantes foneticamente similares como [t] e [d], em pares de
palavras como [´tew] e [´dew], por exemplo, implica mudança de
significado em português. Esses pares de palavras são chamados
pares mínimos.
A formação de pares mínimos é, então, o procedimento com
que o fonólogo examina a distribuição dos fones e, assim, determina
os fonemas da língua. Seguindo as afirmações de Schwindt (2014),
a troca realizada nesse exame, de um fone similar por outro num
mesmo ambiente fonético, chama-se teste de comutação. Dessa
forma, as línguas nativas brasileiras, ainda pouco conhecidas,
fornecem exemplos que nos possibilitam ilustrar o emprego desses
procedimentos na descoberta dos fonemas de uma língua. Vejamos
alguns dados do kuikúro, língua falada no Alto Xingu, Estado do Mato
Grosso, retirados de Franchetto (1995).
Na fala dos kuikúros, percebe-se a ocorrência dos fones [t ts]
e [t d], foneticamente semelhantes. Buscam-se pares de palavras
para realizar o teste de comutação: são os pares suspeitos, ainda
não considerados pares mínimos, porque se está por definir se os
fones em questão são fonemas da língua. Observe a troca de fones
nos pares abaixo:
[uhiti] = minha perna ; [uhitsi] = minha esposa
O teste de comutação realizado nesses pares revela que os
fones [t] e [ts] são atribuídos aos fonemas /t/ e /ts/, respectivamente,
porque a troca de um pelo outro em igual ambiente fonético implica
mudança de significado. Os pares de palavras não são mais suspeitos,
são pares mínimos. Observe este outro par suspeito, agora para
examinar os fones [t d]:
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[ante] = aqui; [ande] = aqui
A troca de um fone pelo outro não implica mudança de
significado. As duas palavras não formam um par mínimo. Os fones
em questão não podem ser atribuídos a fonemas distintos. Tendo visto
que há um fonema /t/ no kuikúro, explora-se a ideia de que ambos [t]
e [d] correspondam ao fonema /t/. Em termos fonéticos, [d] é uma das
realizações de /t/ em kuikúro, assim como [t] (SCHWINDT, 2014).

CONCLUSÃO
A Fonologia possui muitas outras estratégias e terminologias
que discutem o universo dos fonemas, como os arquifonemas,
pares análogos, distribuição complementar, alofonia, variação livre,
traços distintivos, bem como outras visões linguísticas do que seja
o objeto de estudo fonema por parte de outas correntes linguísticas.
Entretanto, não iremos adentrar esse caminho tão específico e
detalhado por não fazer parte do objetivo principal desse trabalho
que é apresentar de uma forma geral as diferenciações linguísticocientíficas entre fone e fonema.
Assim, podemos concluir que a fonética apreende os sons
efetivamente realizados pelos falantes da língua em toda a sua
diversidade; a fonologia abstrai essa diversidade para captar o
sistema que caracteriza a língua. Por tratar dos sons enquanto
realidade diretamente apreendida, os estudos fonéticos podem
auxiliar a fonologia. No estudo de qualquer língua, pode fazer-se uma
descrição fonética e uma descrição fonológica. Da primeira, a unidade
de descrição são os fones, representados entre colchetes [ ]; da
segunda, a unidade são os fonemas, representados entre barras / /.
Há, portanto, dois níveis de representação dos sons: um nível fonético
e um nível fonológico.
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Resumo:
Neste trabalho fazemos uma breve apresentação sobre o ethos, o retórico
e o discursivo. Para isso, analisamo-lo a partir de duas perspectivas
metodológicas. A primeira é a da retórica, que via no ethos um importante
elemento do processo argumentativo, devendo ser conscientemente utilizado
pelo orador a fim de bem persuadir os seus ouvintes, levando-os a aceitar as
ideias por ele apresentadas. A segunda é a da Análise do Discurso que vê o
ethos como um elemento discursivo que possibilita a criação da imagem de
um enunciador que não tem total domínio sobre o seu dizer. Apresentaremos
brevemente também os conceitos de fiador discursivo e incorporação, uma
vez que eles possuem relação intrínseca com o ethos discursivo, levando-nos
a compreendê-lo de forma mais clara e fácil. As abordagens sobre o ethos
discursivo nos permitem também notar a grandiosa capacidade da linguagem
humana, mostrando que ela não se limita a mera transmissão de informação
entre interlocutores.
Palavras-chave:
Ethos; Retórica; Análise do Discurso.
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DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDOS
LINGUÍSTICOS - A CHEGADA
NO ETHOS DISCURSIVO
Independentemente de quem sejamos e da teoria acadêmica
ou filosófica que abracemos, não podemos negar a importância da
linguagem humana na nossa vida. É ela quem facilita substancialmente
a nossa interação e permite que possamos nos comunicar
adequadamente. Sem ela, certamente não poderíamos viver em
comunidade. Seríamos um “bando” de indivíduos independentes, cada
um vivendo apenas para si mesmo, lutando pela própria sobrevivência.
Porém, a linguagem nos permite estabelecer relações, firmar acordos,
criar normas, registrar o passado e planejar o futuro. Sem dúvidas,
ela se constitui num elemento fundamental para a humanidade, tendo
contribuído significativamente para que atingíssemos o alto grau
de desenvolvimento social, racional e tecnológico a que chegamos
atualmente. Para Ferdinand de Saussure (2012, p. 38) “na vida
dos indivíduos e das sociedades, a linguagem constitui fator mais
importante que qualquer outro”.
Durante muito tempo, pensou-se que a linguagem humana
serviria apenas para a comunicação entre as pessoas, ou seja, ela
funcionaria unicamente para se transmitir informações de um emissor
para um receptor. O falante transformaria os seus pensamentos em
códigos e os transmitiria para o ouvinte, que, por sua vez, receberia
aqueles códigos e os decodificaria, compreendendo perfeitamente a
mensagem, ou seja, entenderia plenamente tudo aquilo que lhe havia sido
transmitido. Porém,com o desenvolvimento dos estudos linguísticos,
sobretudo após as abordagens de Ferdinand de Saussure, a linguagem
humana passou a ser avaliada segundo outras perspectivas. O próprio
Saussure, embora a partir de um estudo formalista, já apontava outras
nuances da linguagem, avançando um pouco além das questões de
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mera comunicação. Ele pôde demonstrar, através de sua teoria, que
a língua possuía uma estruturação lógica, capaz de ser mensurada.
Embora muitos, atualmente, teçam severas críticas ao trabalho
saussuriano, não podemos negar que suas abordagens contribuíram
significativamente para o avanço das pesquisas linguísticas e para uma
compreensão mais ampla da linguagem humana. Suas abordagens
permitiram que víssemos a linguagem (no seu caso especificamente a
língua) não como um mero código informativo, mas como um objeto
lógico que poderia ser estudado e avaliado. Para ele, os estudos
linguísticos deveriam:
1.

Fazer a descrição e a história de todas as línguas que puder
abranger, o que quer dizer: fazer a história das famílias de
línguas e reconstituir, na medida do possível, as línguas-mães
de cada família;

2.

Procurar as forças que estão em jogo, de modo permanente e
universal, em todas as línguas e deduzir as leis gerais às quais
se passam referir todos os fenômenos peculiares da história;

3.

Delimitar-se e definir-se a si própria. (SAUSSURE, 2012, p.37)

A partir dessa perspectiva, muitos estudos da linguagem
puderam ser desenvolvidos, tais como: fonética, fonologia, linguística
histórica, semiologia, dentre outros.
Porém, com o avanço dos estudos linguísticos, os pesquisadores
começaram a perceber que a linguagem também não se limitava às
suas nuances formais, havia nela importantes elementos funcionais,
que ultrapassavam formalismos estruturais. Perceberam-se, assim,
diferenças existentes na linguagem a partir do seu uso efetivo, sua
função. E será a partir dessa visão que Roman Jakobson, estruturalista
estudioso da linguagem, irá avançar um pouco mais nos estudos
linguísticos. Jakobson verificou que a linguagem humana não estava
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limitada a mera transmissão de informações, mas que, a depender
da intenção do falante, ela se adequava para alcançar determinados
objetivos. Assim, além de destacar a questão do código linguístico,
ele percebeu que a linguagem também possuía funções específicas.
É a partir daí que desenvolverá sua famosa teoria das funções da
linguagem. Sua teoria avança ao levar em conta os falantes e seus
objetivos no processo de interação.
Além das abordagens de Jakobson, outros teóricos também
desenvolveram pesquisas explorando esse aspecto funcional
da linguagem. Dentre os principais, podemos citar: Mathesius,
Haliliday, Austin etc.
As pesquisas linguísticas continuaram avançando até que
chegamos às abordagens do Discurso18. Apesar de a maioria dos
teóricos concordarem que os estudos discursivos pertenceriam ao
paradigma funcional da linguagem, para a professora Lícia Heine
tais estudos, por possuírem diferenças tanto entre o paradigma
formal quanto funcional, deveriam ser estudados a partir de uma
nova nomenclatura, o qual denomina de paradigma discursivoideológico. Para ela:
Diante dessa limitação, talvez ainda apoiada numa acepção
linguística abstrata e a-histórica, sugere-se, então, neste artigo,
que, no século XXI, considerem-se não apenas o paradigma
formal e o funcional da linguagem, mas também um terceiro
paradigma, denominado provisoriamente, por Heine (2010) de
Paradigma discursivo-ideológico a fim de melhor formalizar as
pesquisas linguísticas hodiernas. (HEINE, 2011, p.7)
18 Ao relacionarmos o termo discurso com orador, oratória, retórica persuasão etc., como
neste caso, o estaremos tomando no sentido de: uma mensagem formal transmitida por
um orador ao seu auditório. Diferentemente, ao utilizarmos o termo Discurso, relacionado a
análise do discurso, o sentido será de uma enunciação historicamente e ideologicamente
contextualizada. Tal Discurso irá gerar um efeito de sentido entre os interlocutores,
possibilitando, a partir disso, a criação de uma determinada imagem do enunciador. Para
que isso fique claro para o leitor, decidimos utilizar o termo “discurso” (com “d” minúsculo)
quando nos referirmos ao quadro retórico; e “Discurso” (com “D” maiúsculo) quando nos
referirmos ao quadro da AD. Nas citações, respeitaremos a escrita original do autor, não
fazendo nenhuma modificação.
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Sendo assim, segundo Heine, atualmente não deveríamos
falar em dois paradigmas nos estudos linguísticos, mas em três: o
formalismo, o funcionalismo e o discursivo-ideológico. Levando sua
proposta em consideração, neste último estariam incluídos todos os
estudos discursivos, tais como análise dialógica do Discurso, análise
materialista do Discurso, Análise Crítica do Discurso etc.
Vemos, desse modo, uma evolução nos estudos linguísticos,
sendo que as abordagens discursivas estariam no extremo oposto aos
primeiros estudos da linguagem. Enquanto a visão da linguagem como
código ocuparia uma posição extremamente estática e formalista, os
estudos discursivos ocupam uma posição extremamente dinâmica das
pesquisas linguísticas. Contudo, é importante observar que, apesar de
sua fluidez, ele também tem sido analisado a partir de importantes
abordagens teóricas e metodologias, ou seja, apesar de seu caráter
mais dinâmico, o objeto teórico Discurso, também poderá ser analisado
cientificamente, a partir de técnicas e metodologia de análise. E será
justamente a partir dessa perspectiva que trabalharemos quando
falarmos sobre o ethos discursivo.
O estudo do ethos discursivo nos leva a compressão de que,
além de seu caráter dialógico, ideológico, argumentativo etc., o
Discurso também permite que seu enunciador transmita uma imagem
de si mesmo diante do coenunciador, ou seja, ao se enunciar, não
se está apenas transmitindo informações, ideologias, conteúdos etc.,
mas, além disso, está-se criando uma determinada imagem diante do
outro. Para Ruth Amossy (2011, p.9):
Todo ato de tomar a palavra implica a construção de uma
imagem de si. Para tanto, não é necessário que o locutor faça
seu autorretrato, detalhe suas qualidades, nem mesmo que fale
explicitamente de si. Seu estilo, suas competências linguísticas
e enciclopédicas, suas crenças implícitas são suficientes
para construir uma representação de sua pessoa. Assim,
deliberadamente ou não, o locutor efetua em seu discurso uma
apresentação de si.
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Fica, assim, evidente a evolução dos estudos linguísticos,
que passaram de uma perspectiva puramente formal, para uma
abordagem muito mais abrangente, podendo hoje demonstrar a
riqueza da linguagem e sua importância até para a construção da
imagem do enunciador. Essa imagem de si, a partir do Discurso,
é contemporaneamente conhecida como ethos discursivo. Ele
tem sido estudado como objeto de análise por diversas correntes
linguísticas através de muitos autores, apesar de alguns deles
não utilizarem o termo específico ethos, priorizando termos como
imagem de si, autoimagem etc. Todavia é importante ressaltar que
haverá diferenças entre o ethos retórico, utilizado pelos oradores com
propósitos persuasivos, e o ethos discursivo, utilizado de forma mais
geral. Dedicaremos atenção a cada uma dessas perspectivas do
ethos. Primeiro o veremos seguindo os métodos da retórica e depois
o veremos pelo método da Análise do Discurso, destacaremos as
diferenças e semelhanças existentes entre eles.

O ETHOS NA RETÓRICA CLÁSSICA
Até onde se conhece atualmente, o termo ethos aparece
pela primeira vez na obra clássica “Retórica” (1998 [séc. IV
A.C]) do filósofo grego Aristóteles. Nela, ele apresenta uma
técnica metódica e eficaz de persuasão. Segundo Dominique
Maingueneau (2011a, p.13), “Aristóteles pretendia apresentar uma
techné cujo objetivo não é examinar o que é persuasivo para tal
ou qual indivíduo, mas para tal ou qual tipo de indivíduo”. Ou seja,
tratava-se da apresentação de um método formal que pretendia
ensinar estratégias de persuasão e convencimento.
Para Aristóteles (1998 [séc. IV A.C]), a retórica possuía três
elementos fundamentais para o processo de convencimento, os quais,
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se fossem negligenciados, dificultariam (ou mesmo impediriam) o
processo de persuasão, sendo eles: o logos, o pathos e o ethos. Para
Cristina Rodrigues:
Aristóteles considera que o discurso engendra três provas
- ethos, logos e pathos – que são, na realidade, qualidades
que o orador deve demonstrar ao proferir um discurso. Essas
provas seriam, basicamente, de três espécies: as que residem
no caráter moral do orador, outras, baseadas na disposição do
ouvinte e, por último, mas não menos importante, as que se
baseiam no próprio discurso. Dessa forma, para Aristóteles, a
persuasão está garantida quando: persuade-se pelo caráter
(ethos), persuade-se pela disposição dos ouvintes quando
estes sentem emoção (pathos) e, enfim, persuadimos pelo
discurso em si (logos). (RODRIGUES, 2008, p. 195)

O logos (lógica) era o elemento racional da argumentação. Através
dele o orador deveria construir um raciocínio claro e coerente, a fim de
poder convencer os seus ouvintes da consistência dos seus pontos
de vista. O pathos (paixão, emoção) era o mecanismo emocional da
retórica. Segundo Aristóteles (1998 [séc. IV A.C]), para que o processo
de persuasão fosse eficaz, além de ser logicamente convencido, o
auditório necessitaria também ser envolvido emocionalmente pelo
discurso. Desse modo, o orador não obteria êxito se, em seu discurso,
ficasse limitando à argumentação lógica. Ele precisaria ir além disso,
mexendo também com as paixões dos seus ouvintes.
Contudo, o logos e o pathos poderiam não ter eficácia se
um terceiro elemento não fosse levado em conta no processo de
persuasão, trata-se do ethos (ética). Para Aristóteles, apud Ekkehard
Eggs (2011, p. 40), “O ethos constitui praticamente a mais importante
das provas”. Ele (ethos) se refere ao caráter que o orador apresentava
no momento do seu discurso. Era a imagem do orador transmitida
para os ouvintes. Essa imagem precisava ser positiva representando
o caráter, a bondade e a coerência do orador, a fim de que o processo
de persuasão se desse de forma mais eficiente. Na verdade, para ele,
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seria quase impossível alcançar sucesso na persuasão se o orador não
tivesse credibilidade com o auditório. Sendo assim, para Aristóteles,
o ethos seria o elemento fundamental no processo persuasivo.
Ressaltamos que o termo utilizado por ele como caráter (na citação
abaixo) no original grego é ethos.
Persuade-se pelo caráter quando o discurso é proferido de tal
maneira que deixa a impressão de o orador ser digno de fé. Pois
acreditamos mais e bem mais depressa em pessoas honestas,
em todas as coisas em geral, mas sobretudo nas de que
não há conhecimento exato e que deixam margem para
dúvida. É, porém, necessário que esta confiança seja resultado
do discurso e não sobre uma opinião previa sobre o caráter do
orador; pois não se deve considerar sem importância para a
persuasão a probidade do que fala, como aliás alguns autores
desta arte propõem, mas quase se poderia dizer que o caráter
é o principal meio de persuasão. (ARISTÓTELES, 2012, p.13)

Assim, o ethos na retórica visa conquistar a simpatia e a confiança
do auditório, deixando-o mais disposto para aceitar a tese principal do
orador. Referindo-se ao conceito aristotélico de ethos, Maingueneau
(2011a, p. 13) afirma:
A prova pelo ethos consiste em causar boa impressão pela
forma como se constrói o discurso, a dar uma imagem de si
capaz de convencer o auditório, ganhando sua confiança. O
destinatário deve, então, atribuir certas propriedades a instância
que é posta como fonte do acontecimento enunciativo.

Deste modo, percebemos que, para Aristóteles, o ethos seria a
imagem de si mesmo apresentada pelo orador ao auditório a partir do
seu discurso, a fim de convencê-lo de que ele (orador) é digno de fé.
Porém, vale ressaltar que ele não se refere à imagem real do orador
e sim àquela criada discursivamente, pouco importando a veracidade
dela, o que importará aqui é a imagem no e pelo discurso, ou seja, não
devemos confundir a imagem do orador real com a do ente discursivo.
Por isso mesmo, é possível, na retórica aristotélica, a construção
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consciente de um ethos que esteja de acordo com as crenças e valores
de determinado auditório, servindo como instrumento de persuasão,
ou seja, o orador pode mesmo, a partir de seu discurso, apresentar
um determinado ethos fingido ou mentiroso e ainda assim obter êxito
no processo de persuasão na medida em que conseguir “vender”
esse ethos ao auditório de maneira eficaz. É o caso de um político
que adapta o seu discurso ao tipo de público a que está se dirigindo,
a fim de conquistar o voto de cada segmento social; ou de um bom
vendedor que passa boa impressão a fim de ganhar credibilidade e
vender o seu produto.
Contudo, há aqui de se observar que, como a construção
do ethos efetivo leva em conta muitos fatores, nem sempre o ethos
pretendido pelo orador será aquele percebido pelo auditório. Assim,
alguém que queira transmitir uma imagem de intelectual, poderá
parecer arrogante; e alguém que se pretenda passar como “gente
boa”, poderá ser tido como demagogo.
Além dos gregos, os oradores de Roma, tais como Cícero e
Quintiliano, também deram importância ao ethos, porém a concepção
romana divergirá um pouco da grega, visto que, para os romanos,
o ethos não poderia estar dissociado da pessoa real do orador, do
caráter e das ações do enunciador empírico. Sendo assim, para esses,
o ethos não seria apenas fruto do discurso, mas também da vida e
dos costumes do orador, estando ligado à sua moral prática. Deste
modo, apenas sendo verdadeiramente honesto e sincero em sua vida
pessoal, ele poderia evidenciar esta qualidade, ou seja, a imagem
discursiva do orador seria um reflexo da sua moral empírica. Para Ruth
Amossy (2011, p.17), o ethos em Roma era entendido como “[...] um
dado preexistente que se apoia na autoridade individual e institucional
do orador (a reputação de sua família, seu estatuto social, o que se
sabe de seu modo de vida etc.).” Para a referida autora, os romanos,
fundamentados mais em Isócrates do que em Aristóteles, relacionarão
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o ethos à esfera do caráter. Ela dá o exemplo do orador Quintiliano,
para quem “o argumento exposto pela vida de um homem tem mais
peso que suas palavras (AMOSSY, 2011, p.18)”. Assim sendo, para
essa concepção, um bom orador não seria aquele que conseguisse
simular um determinado ethos a fim de persuadir certo auditório e
sim aquele que, além de possuir uma boa capacidade de manejar as
palavras, apresentasse também, verdadeiramente, um caráter moral
elevado. Para Bourdaloue (apud Amossy 2011, p. 18), “1. O orador
convencerá pelos seus argumentos, se, para bem dizer, ele começar
por pensar bem. 2. Ele agradará pelos seus modos se, para pensar
bem, ele começar por bem viver”.
Vemos assim que, na concepção grega, há uma diferença
entre o caractere real, a imagem pertencente ao ser empírico, e seu
caractere oratório, a imagem que é gestada do orador a partir de seu
discurso. Já para os romanos, não haveria essa distinção; o caractere
real estaria intrínseco no caractere oratório, ou seja, as virtudes que o
orador possuía seriam reveladas a partir de seu discurso, naturalmente.
Abaixo, gráfico comparando o ethos grego e o ethos romano.
Quadro 1: Diferenças entre as concepções grega e romana do ethos
ETHOS RETÓRICO CLÁSSICO
CONCEPÇÃO

GREGA
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PRINCIPAIS REPRESENTANTES

DESCRIÇÃO

ARISTÓTELES

Imagem construída a
partir da enunciação.
Excluídos os caracteres
moral e da vida do
orador empírico.
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ROMANA

ISÓCRATES/QUINTILIANO

Dado preexistente
que se apoia na
autoridade individual
e/ou institucional do
orador. Proveniente
do seu discurso e dos
caracteres empíricos
de sua moral e vida.

Fonte: Oliveira Júnior, 2015, p. 50

O linguista francês Osvald Ducrot também teceu algumas
abordagens relevantes sobre o ethos que, embora sob outra
perspectiva, podem contribuir para o entendimento do ethos retórico.
Por isso, o apresentaremos aqui.
Ele foi o primeiro teórico a introduzir explicitamente o termo
ethos nos estudos linguísticos, através de sua teoria polifônica da
enunciação. Ele concebe o ethos como pertencente apenas ao ser
do discurso e distinto do ser empírico. Na verdade, Ducrot irá teorizar
sobre essa distinção diferenciando o locutor (L), ente discursivo, do
locutor (ᵞ19), ser no mundo. Segundo ele:
Já que o locutor (ser do discurso) foi distinguido do sujeito falante
(ser empírico), proporei ainda distinguir, no próprio interior da
noção de locutor, o “locutor enquanto tal” (por abreviação “L”)
e o locutor enquanto ser do mundo (ᵞ). L é o responsável pela
enunciação, considerado unicamente enquanto tendo esta
propriedade. (DUCROT, 1987, 188)

Posta a distinção ducrotiana, é importante perceber que, para ele,
apenas o locutor “L” poderá apresentar uma imagem de si mesmo a partir
do discurso. Para Amossy (2011, p.15), “Analisar o locutor L no discurso
consiste não em ver o que ele diz de si mesmo, mas em conhecer a
aparência que lhe conferem as modalidades de sua fala”, ou seja, a
imagem construida do enunciador a partir do seu discurso só pode
19 Lambda
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pertencer ao locutor L, nunca ao ᵞ (ser no mundo). Em sua obra “O dizer
e o dito”, no capítulo referente à sua teoria polifônica da enunciação,
Ducrot deixa claro a sua visão desses locutores frente ao ethos.
Um dos segredos da persuasão tal como é analisada a partir
de Aristóteles é, para o orador, dar de si mesmo uma imagem
favorável, imagem que seduzirá o ouvinte e captará sua
benevolência. Esta imagem do orador é designada como ethos.
É necessário entender por isso o caráter que o orador atribui a
si mesmo pelo modo como exerce sua atividade oratória. Não
se trata de afirmações auto-elogiosas que ele pode fazer de sua
própria pessoa no conteúdo de seu discurso, afirmações que
podem ao contrário chocar o ouvinte, mas da aparência que lhe
confere a fluência, a entonação calorosa ou severa, a escolha das
palavras, os argumentos (o fato de escolher ou de negligenciar
tal argumento pode parecer sintomática de tal qualidade ou de
tal defeito moral) Na minha terminologia, direi que o ethos está
ligado a L, o locutor enquanto tal: enquanto fonte da enunciação
que ele se vê dotado [affublé] de certos caracteres que, por
contraponto, torna esta enunciação aceitável ou desagradável.
(DUCROT, 1987, 188-189).

Vemos assim que, para Ducrot, o ethos não pertenceria ao
ser no mundo e sim ao ser da enunciação. Ele não corrobora com o
ponto de vista romano, que vê no ethos o caráter moral do orador, ao
invés disso, aproxima-se do ponto de vista aristotélico, distinguindo
claramente o ser discursivo (locutor enquanto tal) do ser empírico
(locutor enquanto ser no mundo). Deste modo, Ducrot deixou claro
que o ethos é distinto dos atributos reais do locutor. Essa compreensão
é fundamental, uma vez que nos permite, mesmo na análise do ethos
retórico, assumirmos uma postura mais crítica diante do discurso. Ao
invés de simplesmente sermos persuadidos pelo orador, acreditando
cegamente nos argumentos e na imagem de si criada por ele, podemos
examinar criticamente cada um desses elementos, avaliando sua
coerência e percebendo os seus reais objetivos.
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O ETHOS NA NOVA RETÓRICA:
TRATADO DA ARGUMENTAÇÃO.
Na obra “Tratado da Argumentação: A Nova Retórica”,
desenvolvida por Chaim Perelman e Lucie Olbhechts-Tyteca, o conceito
de ethos também se aproxima mais da perspectiva grega do que da
romana. Nessa obra, notamos que, apesar de seus autores não utilizarem
explicitamente o termo ethos, a ideia de uma imagem positiva que o
orador deve transmitir para seus ouvintes no discurso é amplamente
abordada, principalmente quando eles se referem à própria adaptação
que o orador precisa fazer de acordo com o tipo de auditório que ele
pretende persuadir. Eles chamam a atenção a que os argumentos
e a imagem do orador devem estar adequados ao seu público, caso
contrário, o orador, mesmo convicto de sua tese, poderá não alcançar
sucesso em sua investida argumentativa. Eles observam que:
Em nosso mundo hierarquizado, ordenado, existem geralmente
regras que estabelecem como a conversa pode iniciar-se, um
acordo prévio resultante das próprias normas da vida social.
(PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 7)

Ao fazer tal afirmação, os autores querem evidenciar que, de fato,
o orador deverá conhecer o seu público previamente, a fim de adequarse ao seu modo de agir e pensar, entrando no seu “mundo”. Caso isso
não seja feito, o orador poderá passar como um estranho ao auditório,
como alguém, diferente, esquisito, pedante, mal-educado etc. Assim,
é a imagem do orador (seu ethos) que Perelman e Tyteca, pretendem
preservar ao fazer tais abordagens, pois, para os autores “Para que
uma argumentação se desenvolva, é preciso, de fato, que aqueles
a quem ela se destina lhe prestem alguma atenção” (PERELMAN e
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p.20). E isso não ocorrerá a menos que o
orador aparente ser uma pessoa digna de ser ouvida por seu auditório.
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Perelman & Tyteca chamam a atenção a que o orador deve
possuir um bom relacionamento com o seu público. Eles deixam
claro que a simples capacidade técnica e teórica do orador, apesar
de importante, não é suficiente para alcançar a persuassão do ouvinte
de maneira plena. Além do conhecimento, o orador deve demonstrar
também um interesse sincero pelos seus ouvintes e deve tentar cativálo, tornando-se simpático com ele. Para Perelman & Tyteca:
Os autores de comunicação ou de memórias científicas
costumam pensar que lhes basta relatar certas experiências,
para suscitar infalivelmente o interesse de seus eventuais
ouvintes ou leitores. Tal atitude resulta da ilusão muito difundida
em certos meios racionalistas e científicos, de que os fatos
falam por si sós e imprimem uma máscara indelével em todo
espírito humano, cuja adesão forçam, sejam quais forem suas
disposições. K. F. Bruner, secretário de redação de uma revista
de psicologia, compara esses autores, pouco preocupados
com seu auditório, com um visitante descortês. (PERELMAN e
OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 20)

Assim, para Perelman e Tyteca, peca o orador que, por acreditar
ser exímio conhecedor do assunto, despreza a apresentação de uma
boa imagem de si para o auditório, acreditando que apenas sua
exposição técnica já será suficiente para atrair a atenção e cativar
seus ouvintes. O orador, se quiser ser bem sucedido em seu discurso,
deverá também estabelecer um contato positivo com seu público. Para
Perelman & Tyteca:
Esse contato entre o orador e seu auditório não concerne
unicamente ás condições prévias da argumentação, mas, é
essencial também para todo o desenvolvimento dela. Com
efeito, como a argumentação visa obter a adesão daqueles a
quem se dirige, ela é, por inteiro, relativa ao auditório que procura
influenciar. (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 22)

Dessa forma, notamos que o bom orador deve saber se colocar
diante de seu auditório, apresentando-lhe uma imagem positiva e
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coerente de sí, cativando assim a sua atenção e interesse pela tese
principal; isso é fator relevante para o sucesso argumentativo do orador.
Como vemos, na “Nova Retórica” de Perelman & Tyteca, além
da argumentação técnica, o orador precisa também apresentar uma
boa imagem de sí ao auditório. Essa boa imagem (ethos aristotélico)
é elemento essencial no processo de persuasão, é a imagem que o
orador expõe de si aos seus ouvintes a fim de persuadi-los.
Porém, Perelman & Tyteca chamam a atenção de que, para se
efetivar o convencimento pela autoimagem (ethos), deve haver uma
adaptação do orador com o tipo de auditório que ele pretende persuadir,
ou seja, essa imagem positiva exposta pelo orador não deverá se dar
sempre da mesma maneira, pois uma imagem positiva ou negativa
dependerá das diversas variáveis do auditório. Desse modo, o orador
precisará conhecer antecipadamente alguns valores de seu público
a fim de poder adequar a sua imagem a ele e assim ter uma maior
capacidade de atrair o seu interesse pela argumentação apresentada
e levá-lo a adesão. “Nenhum orador, nem sequer o orador sacro, pode
descuidar desse esforço de adaptação ao auditório” (PERELAMAN
&OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p.27). Sendo assim, o bom orador tem
ciência de que não poderá conquistar a atenção de todos os públicos
da mesma forma, mais, que ele terá que adaptar-se aos públicos
de acordo com sua faixa etária, grupo social, sexo, e principalmente
valores. Há até quem afirme que o mesmo discurso empregado para
dois públicos diferentes, na verdade são dois discursos diferentes.
A partir dessas observações importantes, podemos notar que,
apesar de Perelman e Tyteca, no Tratado da Argumentação: A Nova
Retórica, não tratarem do ethos de forma explicita, o conceito está
amplamente presente na obra, na medida em que seus autores dão
ampla atenção à forma de apresentação do orador diante do seu
auditório, indicando mesmo as adaptações que aquele deve fazer a
fim de conquistar este. De modo evidente, os autores, indicam que o
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bom orador, antes mesmo de iniciar a tese principal, precisa construir
uma boa imagem de si mesmo, conquistando a atenção e confiança
dos ouvintes, tornando-se alguém digno de ser ouvido e levado a sério.
Caso ele não tome esse cuidado, seus argumentos, por mais sólidos
que sejam, difilcimente levará seu auditório a se deixar persuadir.

O ETHOS NA ANÁLISE DO DISCURSO20
Muitos teóricos farão referência ao ethos em seus estudos,
de maneira direta ou indireta (imagem do orador/enunciador a
partir do seu discurso/enunciado). Contudo, coube a Dominique
Maingueneau introduzir, de forma explícita, o ethos nos estudos
discursivos, avaliando-o a partir da metodologia da Análise do
Discurso. Embora retome o conceito de ethos grego, ele tece
algumas críticas ao ethos retórico e introduz na sua análise alguns
elementos até então não apresentados.
Para Maingueneau, o ethos não pode ser gestado apenas no
discurso, visto que, em muitos casos, o público criará uma imagem
do locutor antes mesmo que este tome a palavra. Por isso, defenderá
que outros elementos estarão em jogo para a construção da imagem
do locutor. Para ele (2011a, p.16), “O problema é por demais delicado,
posto que o ethos, por natureza, é um comportamento que, como
tal, articula verbal e não verbal, provocando nos destinatários efeitos
multissensoriais”. E ainda (2011a, p.15), “[...] não se pode ignorar que o
público constrói também representações do ethos do enunciador antes
mesmo que ele fale.”. Sendo assim, essa imagem poderá ser criada
a partir da roupa, idade, comportamento, percebidos previamente,
20 Ao tratarmos aqui, especificamente sobre o ethos na análise do discurso, daremos ênfase
às abordagens de Dominique Maingueneau por ser ele o teórico dos estudos discursivos
que se deteve de forma mais abrangente à temática do ethos.
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antes da enunciação, ou mesmo pela imagem já atribuída ao locutor.
Evidentemente, em caso de enunciadores totalmente desconhecidos
pelo interlocutor, será difícil a construção deste ethos prévio. Contudo,
apenas por pertencer a determinado gênero, a determinada instituição
ou devido a certo posicionamento ideológico, o Discurso já despertará
certas expectativas em relação ao ethos, ou seja, o coenunciador já
produzirá uma possível imagem daquele a quem ele pertenceria.
Porém, apesar de fazer observações às abordagens clássicas do
ethos, ele não se oporá completamente ao conceito retórico de ethos,
ao invés disso, reconhecerá algumas afinidades entre este conceito
e o que ele propõe dentro da perspectiva teórica e metodológica da
Análise do Discurso (doravente AD) :
Podemos, contudo, estar de acordo sobre alguns princípios
mínimos, sem prejudicar o modo como eles podem eventualmente
ser explorados nas diversas problemáticas de ethos:
- o ethos é uma noção discursiva, ele se constrói através do
discurso, não é uma ‘imagem’ do locutor exterior a sua fala;
- o ethos é fundamentalmente um processo interativo de
influência sobre o outro;
- é uma noção fundamentalmente híbrida (sociodiscursiva),
um comportamento socialmente avaliado, que não pode ser
apreendido fora de uma situação de comunicação precisa,
integrada ela mesma numa determinada conjuntura sóciohistórica. (MAINGUENEAU, 2011a, p. 17)

Maingueneau (1997) pontuará também que, ao tratarmos o ethos
em AD, devemos fazer um importante deslocamento quanto ao sujeito.
Nesse quadro teórico, não poderemos pressupor um sujeito empírico,
dono do seu dizer, como o é o sujeito da retórica aristotélica, sujeito esse
que, visando persuadir o seu auditório, produz determinados sentidos
antecipadamente pretendidos, controla e manipula o discurso ao seu
bel prazer, conduzindo-o a uma monossemia. Diferentemente desse,
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o sujeito da AD não será nem empírico nem terá o controle semântico
do seu dizer. Teremos um sujeito discursivo que, constituindo-se a
partir do assujeitamento ideológico, produzirá dizeres que refletirão tal
assujeitamento. Dessa forma, ele não será senhor do seu dizer, uma
vez que, estando assujeitado à língua e à história, será levado a falar
de uma determinada maneira e não de outra. Além disso, os sentidos
do seu dizer serão impostos pela posição ideológica da qual participa
e não por ele mesmo. Assim, enunciador e coenunciador estarão
respectivamente sendo influenciados pela sua posição ideológica,
tanto na produção quanto na interpretação enunciativa.
Outro importante legado de Maingueneau em relação ao estudo
do ethos está em aprofundar a sua aplicação. Na Antiguidade grega,
esse conceito estava limitado aos discursos orais, porém ele o aplicou
também aos Discursos escritos.
A retórica tradicional ligou estreitamente o ethos à eloquência,
à oralidade em situação de fala pública (assembleia,
tribunal...), mas cremos que, em vez de reservá-la para a
oralidade, solene ou não, é preferível alargar seu alcance,
abarcando todo tipo de texto, tanto os orais como os escritos.
(MAINGUENEAU, 2011a, p.17)

Para ele, assim como no discurso oral o orador apresenta uma
imagem de si mesmo, no texto escrito ocorrerá o mesmo, o enunciador
também criará uma imagem de si a partir do seu enunciado: “todo
texto escrito, mesmo que o negue, tem uma ‘vocalidade’ que pode
se manifestar numa multiplicidade de ‘tons’”. (MAINGUENEAU, 2011a,
p 17-18). Para ele, esse tipo de Discurso (escrito) deixará pistas que,
sendo percebidas pelo coenunciador, servirá para criar a imagem do
enunciador. Por isso mesmo, ele irá preferir utilizar o termo “tom”, ao
invés de outros, como caráter, por exemplo; “o termo tom apresenta a
vantagem de valer tanto para o escrito, quanto para o oral: pode-se falar
do ‘tom’ do livro”. Maingueneau (1997, p.46) declara: “Parece-nos que
a fé em um discurso, a possibilidade que os sujeitos se reconheçam,
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presume que ele esteja associado a uma certa voz (que preferimos
chamar de tom, à medida que seja possível falar de ‘tom’ de um texto
do mesmo modo que se fala de uma pessoa).”
Deste modo, podemos afirmar que, na obra de Maingueneau,
esse ethos seria a imagem do enunciador no Discurso. Esse enunciador,
porém, é constituído de marcas sócio-históricas, que aparecem na
sua enunciação. Trata-se da imagem de si que o enunciador produz
em seu Discurso, e não de sua pessoa real. Tal abordagem deu novo
fôlego ao estudo do ethos, visto que ele agora podia ser observado
em diversos escritos, tais como: os da mídia impressa, políticos,
publicitários, religiosos etc.
Além dessa contribuição, Maingueneau (2011a) aprofundou o
estudo do ethos, decompondo-o, chamando a atenção para o fato
de que além do ethos discursivo outros ethé21 também contribuem
para a formação da imagem do orador. Para ele, o ethos efetivo do
enunciador, ou seja, a imagem final que o coenunciador terá dele, além
de ser constituída pelo ethos discursivo, será também constituída pelo
ethos pré-discursivo, que seria a imagem que se terá do orador antes
mesmo que ele tome a palavra, através de conhecimentos prévios que
se tem do próprio enunciador. Assim, um enunciador que já possui
má fama terá muito mais dificuldade em criar uma imagem positiva no
coenunciador do que outro que seja totalmente desconhecido desse.
Maingueneau (2011a) ainda mostra que o ethos discursivo é
composto pelo ethos dito, aquele criado a partir de referências diretas
do enunciador a si mesmo, quando esse revela claramente seu
jeito de ser, pontos de vista e opiniões; e o ethos mostrado, aquele
evidenciado por pistas que ele deixa em seu Discurso e que revela
traços de seu ser.

21 Plural de ethos.
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O autor ainda chama atenção a que os estereótipos socioculturais
serão elementos fundamentais na constituição desses ethé, visto
que serão eles que levarão o coenunciador a observar a realidade,
tomando como base uma representação social cristalizada. Esses
estereótipos variarão de acordo com a ideologia vigente e os valores
do coenunciador. Deste modo, o estereótipo será marca fundamental
para a constituição do ethos, visto que corresponderá a modelos
coletivamente cristalizados e aceitos. Para Maingueneau e Charaudeau
(2008), podemos entender estereótipo como uma “representação
coletiva cristalizada”. Para eles, ela é uma construção da leitura e
emerge apenas no momento em que o coenunciador recupera, no
Discurso, elementos espalhados, frequentemente lacunares, para
reconstruí-los em função de um modelo cultural preexistente. Desse
modo, o estereótipo será dependente da interpretação e da memória
discursiva do coenunciador. Eles ainda irão variar a depender da época
e da cultura. Esses modelos criarão imagens preconcebidas que
condicionarão a postura do coenunciador em relação aos possíveis
efeitos de sentido de um determinado Discurso. Vemos a seguir o
quadro da constituição do ethos em Maingueneau.
Quadro 2: Constituição do ethos para Dominique Maingueneau
ethos efetivo

ethos pré-discursivo

ethos discursivo
ethos dito

ethos mostrado

estereótipos ligados aos mundos éticos
Fonte: Maingueneau, 2011a, p.19
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É importante ainda notar, como nos revela Maingueneau
(2011b), que o ethos nem sempre se apresentará da mesma maneira.
Na verdade, a depender do gênero com o qual estejamos lidando,
poderemos notar diferenças significativas no seu ethos. Por exemplo,
o Discurso publicitário atribuirá um papel mais importante ao ethos que
o Discurso filosófico, em que, por sua vez, possuirá o ethos um papel
mais importante que em um Discurso de caráter mais administrativo ou
científico. Contudo, o ethos está presente mesmo naqueles Discursos
que aparentemente não o possuem, como é o caso de gêneros textuais
mais formais, ou seja, ele estará presente em todo texto, e, como nos
diz Maingueneau, até mesmo naqueles que o negam. Sobre essas
questões, ele coloca:
•

Um postulado segundo o qual qualquer discurso, seja qual for
seu modo de inscrição material, implica “vocalidade” e uma
relação com o fiador associado a uma corporalidade e a um
caráter, mesmo que sejam fantasmáticos; postulado válido
mesmo para discursos que pretendem eliminar qualquer traço
de um tal fiador.

•

Uma diversificação do ethos em razão das especificidades dos
tipos e dos gêneros de discurso: é claro que o discurso filosófico
atribui a priori um papel menor ao ethos do que o discurso
literário, político ou publicitário. É por isso, por exemplo, que,
ao evidenciar um ethos profético um autor como Nietzsche
estabelece uma distância em relação às formas de enunciação
usuais em filosofia. (MAINGUENEAU, 2011b, p.74)

Vemos, assim, que as abordagens de Maingueneau referentes
ao ethos não se limitarão às mesmas apresentadas na retórica. Ele
avaliará o ethos a partir da perspectiva teórica e metodológica da Análise
do Discurso, dando novos rumos ao estudo do ethos. Resumamos
aqui as principais diferenças do ethos discursivo apresentadas por
Maingueneau, em oposição ao ethos retórico: a) O ethos também
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está presente em textos escritos ao invés de somente nos orais; b)
Discursos que não se encontram em sequência argumentativa e que
não possuam prioritariamente esse objetivo também podem servir
de objeto de análise; c) em suas análises leva em conta um sujeito
assujeitado que não é dono de si nem constrói uma autoimagem ao
seu bel prazer, mas é completamente influenciado pela perspectiva
ideológica que assume; d) apresenta a importância dos estereótipos
para a constituição efetiva do ethos. Nesse ponto, estarão implícitos
aspectos histórico-culturais, institucionais referentes às condições de
produção do Discurso.
Quadro 3: Diferenças entre as concepções grega e romana do ethos
QUADRO COMPARATIVO ETHOS RETÓRICO X ETHOS DISCURSIVO
ETHOS RETÓRICO

ETHOS DISCURSIVO

Trabalha o ethos apenas a
partir de discursos orais.

Além dos Discursos orais
trabalha o ethos também a
partir de Discursos escritos,
dando mais atenção a esses.

Trabalha apenas com discursos
que se encontrem em sequência
argumentativa e possuam a
função explícita de persuasão
e convencimento.

Trabalha com qualquer tipo
de Discurso: argumentativos,
filosóficos, científicos etc.

Trabalha com um sujeito empírico
que controla o seu dizer e é
capaz de manipular o público
através de técnicas da retórica.

Trabalha com um sujeito assujeitado
ideologicamente, que não possui
controle completo sobre seu
dizer, nem sobre sua imagem.

Relaciona o ethos apenas ao
momento enunciativo e a interação
do orador com o público.

Relaciona o ethos a todo o
contexto sócio histórico e
ideológico dos interlocutores.

Fonte: Autoria própria. (OLIVEIRA JÚNIOR, 2014, p. 47)

Não podemos, porém, concluir essa explanação sem apresentar
dois outros importantes conceitos desenvolvidos por Maingueneau a
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partir da sua explanação sobre o ethos discursivo. Esses conceitos
são os de fiador e incorporação. Tal apresentação se faz necessária
pelo menos por duas razões: 1ª - A compreensão desses conceitos
facilita muito a compreensão do conceito de ethos discursivo; 2ª
- Esses conceitos são tratados por Maingueneau como estando
completamente vinculados ao conceito de ethos discursivo.

FIADOR E INCORPORAÇÃO
A partir dos estudos do ethos discursivo, Maingueneau apresenta
outros dois conceitos, os de fiador e de incorporação. Como já vimos, o
ethos é construído a partir dos traços de caráter que orador apresenta
ao auditório a partir de seu discurso. Ao aplicar o conceito de ethos
na AD e ampliá-lo, percebendo também sua construção em textos
escritos, Maingueneau falará em “tom”. Ele dirá: “o texto escrito possui,
mesmo quando o denega, um tom que dá autoridade ao que é dito”
(MAINGUENEAU, 2013, p. 107). Para ele, esse “tom” irá permitir que
o coenunciador construa uma representação do corpo do enunciador,
surgindo, a partir da própria leitura, uma entidade imaginária a quem
aquele Discurso será atribuído. Importante ressaltar que não se trata
aqui da imagem do autor empírico e, sim, da imagem do enunciador
discursivo. Desse modo, para o autor (2013, p. 107), “A leitura faz,
então, emergir uma instância subjetiva que desempenha o papel de
fiador do que é dito.”
Esse fiador será dotado de determinações físicas e psíquicas.
Essas determinações serão percebidas a partir da atribuição de um
caráter e uma corporalidade ao fiador. O caráter corresponde a um
conjunto de traços psicológicos; já a corporalidade, à compleição do
seu corpo, a determinada maneira de vestir-se e movimentar-se no
espaço social.
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O tom está necessariamente associado a um caráter e a uma
corporalidade. O “caráter” corresponde a este conjunto de traços
“psicológicos” que o leitor ouvinte atribui espontaneamente à
figura do enunciador, em função de seu modo de dizer. Para
o humanismo devoto, este “caráter” será o de um homem
essencialmente comedido e sociável. Bem entendido, não se
trata aqui de caracterologia, mas de estereótipos que circulam
em uma cultura determinada. Deve-se dizer o mesmo a
propósito da corporalidade que remete a uma representação
do corpo do enunciador da formação discursiva. Corpo que não
é oferecido ao olhar, que não é uma presença plena, mas uma
espécie de fantasma induzido pelo destinatário como correlato
de sua leitura. (MAINGUENEAU, 1997, p.46-47)

O grau de precisão do caráter e da corporalidade atribuídas ao
fiador variarão de acordo com os gêneros textuais. Em gêneros como
os da publicidade, teremos um fiador bem mais explícito do que em
gêneros mais formais, como em textos oficiais, por exemplo. Essa
instância será criada a partir de estereótipos sociais, ou seja, a partir
dos diversos indícios deixados no texto, o leitor construirá um fiador
(instância subjetiva) a quem atribuirá aquele Discurso, dando-lhe um
corpo e uma personalidade. Assim, podemos afirmar que o fiador é
uma concepção encarnada do ethos. Para Maingueneau, (2013, p. 108):
O ethos implica, com efeito, uma disciplina do corpo apreendido
por intermédio de um comportamento global. Caráter e
corporalidade do fiador provém de um conjunto difuso de
representações sociais valorizadas ou desvalorizadas, sobre as
quais se apoia a enunciação que, por sua vez, pode confirmálas ou modificá-las. Esses estereótipos culturais circulam nos
domínios mais diversos: literatura, fotos, cinema, publicidade etc.
O universo de sentido propiciado pelo discurso impõe-se tanto
pelo ethos como pelas “ideias” que transmite; na realidade,
essas ideias se apresentam por intermédio de uma maneira
de dizer que remete a uma maneira de ser, à participação
imaginária em uma experiência vivida.
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Esse fiador permitirá a existência daquilo que Maingueneau
chama de paradoxo constitutivo, pois, a partir de seu próprio enunciado,
ele legitima a sua forma de dizer. Será a partir da constituição desse
fiador que se dará o que Maingueneau denominou incorporação.
A incorporação “é a ação do ethos sobre o coenunciador.”
(MAINGUENEAU, 2013, p. 109). É a maneira do coenunciador se
relacionar ao ethos discursivo. Para o autor, ela irá operar em três
registros indissociáveis:
•

A enunciação leva o coenunciador a conferir um ethos ao seu
fiador, ela lhe dá corpo;

•

O coenunciador incorpora, assimila, deste modo, um conjunto
de esquemas que definem para um dado sujeito, pela maneira
de controlar seu corpo, de habitá-lo, uma forma específica de se
inscrever no mundo;

•

Essas duas primeiras incorporações permitem a constituição de
um corpo, o da comunidade imaginária dos que comungam na
adesão a um mesmo discurso. (MAINGUENEAU, 2013, p. 109)

Sendo assim, teremos um enunciador que proferirá dizeres
ideologicamente marcados, sendo que esses mesmos dizeres
revelarão um ethos, o qual será percebido pelo coenunciador
que, baseado nos estereótipos sociais, criará um fiador discursivo
possuidor de um caráter e de uma corporalidade. Esse fiador
exercerá uma determinada ação sobre o coenunciador, que poderá
ver-se como pertencente ao grupo daqueles a quem se direciona
aquele Discurso, ou seja, a incorporação permitirá ao coenunciador
apropriar-se de determinado ethos.
A partir das observações feitas, podemos perceber como se
dá o processo de adesão para a AD. Enquanto na retórica aristotélica
o processo de persuasão se dará de forma intencional, onde um
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sujeito dono de seu dizer, munido de técnicas de persuasão, tentará
manipular seus ouvintes adaptando seu discurso propositadamente
com a finalidade de convencê-los e apresentando um ethos fingido,
baseando nas suas habilidades. Na AD, o processo de adesão só
será possível porque o enunciador assujeita-se a uma determinada
ideologia, que o possibilita a produzir determinado dizer. Sendo
assim, apesar de possuir a impressão de controlar arbitrariamente
os sentidos do seu Discurso, ele está na verdade assujeitado à
posição ideológica que o domina e produz sentidos apenas a partir
dela. Na verdade, até mesmo seu ethos será formado com base
numa dada posição discursiva.
Em primeiro lugar, precisa afastar qualquer preocupação
“psicologizante” e “voluntarista”, de acordo com a qual o
enunciador, à semelhança do autor, desempenharia o papel de
sua escolha em função dos efeitos que pretende produzir sobre
seu auditório. Na realidade, do ponto de vista da AD, esses efeitos
são impostos, não pelo sujeito, mas pela formação discursiva.
Dito de outra forma eles se impõem àquele que, no seu interior,
ocupa um lugar de enunciação, fazendo parte integrante da
formação discursiva, ao mesmo titulo que as outras dimensões
da discursividade. (MAINGUENEAU, 1997, p. 47)

Semelhante observação Maingueneau faz em seu trabalho
“Ethos, cenografia e incorporação”.
Longe de situar-se na nascente do texto, sopro iniciador
relacionado à intenção de uma consciência, o tom específico
que torna possível a vocalidade constitui para nós uma dimensão
que faz parte da identidade de um posicionamento discursivo.
(MAINGUENEAU, 2011b, p. 73)

Além disso, o coenunciador também irá se identificar com
o fiador que mais se aproximar daquele representante de dada
posição ideológica a que ele se filia. E será dessa forma que ele
poderá aceitar a ação do ethos do enunciador sobre si mesmo,
ou seja, a adesão do coenunciador a determinado Discurso não
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ocorrerá simplesmente por conta dos argumentos apresentados
pelo enunciador, mas, segundo Maingueneau (2008, p. 72), as
ideias irão suscitar a adesão do coenunciador por meio de uma
maneira de dizer, que é também uma maneira de ser. Para ele, o
poder de persuasão de um Discurso será decorrente do fato dele
levar o coenunciador a identificar-se com o movimento de um corpo
investido de valores historicamente especificados.
Assim, somos levados a tomar distância de uma concepção
do discurso que se apresenta por noções como as de
“procedimento” ou de “estratégia” e para as quais os conteúdos
seriam independentes da cena de enunciação em que são
considerados. A adesão do destinatário opera-se por um apoio
recíproco da cena de enunciação (da qual o ethos participa)
e do conteúdo apresentado. O destinatário se incorpora a um
mundo associado a determinado imaginário do corpo, e este
mundo é configurado por uma enunciação assumida a partir
desse corpo. Em uma perspectiva de análise do discurso, não
podemos nos contentar, como na retórica tradicional, em fazer
do ethos um meio de persuasão: ele é parte pregante da cena
de enunciação, com o mesmo estatuto que o vocabulário ou os
modos de difusão que o enunciado implica por seu modo de
existência. O discurso não resulta da associação contingente
de um “fundo” e de uma “forma”; não se pode dissociar a
organização de seus conteúdos e do modo de legitimação de
sua cena de fala. (MAINGUENEAU, 2008, p. 69)

Sendo assim, notamos que a questão da adesão se dá como
uma consequência do processo mais geral da adesão do sujeito a
uma determinada posição discursiva e não simplesmente a partir de
processos de convencimento retórico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir de tudo o que foi apresentado, poderemos compreender
de forma mais minuciosa os modos de criação e funcionamento do
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ethos. Vemos, assim que um mesmo objeto teórico pode ser estudado
a partir de diferentes perspectivas metodológicas. No caso específico
aqui apresentado, pudemos ver diferentes abordagens sobre o ethos;
a primeira no quadro teórico da retórica clássica; a segunda no quadro
da nova retórica e a terceira sob a perspectiva da AD, desenvolvida em
tempos mais recentes.
Demonstramos que, além de nos permitir trabalhar com corpora
diferentes daqueles estudados pela retórica, os estudos do ethos pela
perspectiva da AD nos possibilitaram visualizar aspectos discursivos
até então não explorados na Linguística. Vimos também que, a partir
do ethos discursivo, um fiador será criado, permitindo a ação de uma
incorporação no coenunciador.
As abordagens aqui realizadas, nos revelam também o poder
e a grandiosidade da capacidade da linguagem humana. Antes tida
apenas como mera transmissora de informações, hoje já pode ser
vista muito além disso, servindo não apenas para a comunicação, mas
também para criar a imagem do enunciador diante do seu interlocutor,
dentre muitas outras questões. Sem dúvidas, com o avanço dos
estudos linguísticos seremos cada vez mais surpreendidos com as
características e capacidades da linguagem.
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Resumo:
O capítulo discute sobre a Nova Pragmática, que propõe uma releitura da
filosofia da linguagem ordinária de John L. Austin para deslocar e descentralizar a
retórica operada por John Searle, considerada a versão oficial da Teoria dos Atos
de Fala. Para tanto, esta abordagem crítico-bibliográfica perspectiva-se num
conjunto de proposições levantado, precipuamente, por Kanavillil Rajagopalan
e pesquisadores (as) que apostam numa epistemologia transdisciplinar,
emancipatória e não formalista da Pragmática, mediante pesquisas linguísticas
política, ética e socialmente relevantes. Com isso, busca-se interrogar por uma
perspectiva não hegemônica e descolonizada da linguagem como uma prática
social e forma de ação. A linguística austiniana exibe suas rupturas com a
filosofia analítica e opera uma redescrição epistemológica de cunho subversivo
a partir da visão performativa da linguagem constituída nos atos concretos.
Palavras-chave:
Nova Pragmática; Pragmática; Filosofia da Linguagem.
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PREÂMBULO E DEFINIÇÕES EM TRÂNSITO
“As palavras me escondem sem cuidado.
Aonde eu não estou as palavras me acham [...]
Não gosto de palavra acostumada”.
Manoel de Barros

Antes de adentrarmos ao terreno duro das definições científicas,
convém pensar no rótulo “nova” para a Pragmática. Essa adjetivação
não se dá ao acaso. Porém, tal como nos sinaliza os versos do poeta
mato-grossense na epígrafe acima, deve haver alguma tradição já
envelhecida na qual o status quo impõem-se pelo acostumar-se com
determinadas palavras. De partida, é fundamental chamar a atenção
para a posição de Rajagopalan (2010) firmemente contrária às políticas
de domesticação que impuseram, em diferentes instâncias, o modo
como a pragmática deveria ser entendida. O velho, no caso, se trata
do modo como a filosofia de John L. Austin foi pintada pela tradição
acadêmica. Ao que parece, a postura de Kanavillil Rajagopalan é um
convite a não se acostumar com a domesticação epistêmica da Teoria
dos Atos de fala, precisamente, a implantada por John Searle (1981),
no âmbito de uma filosofia da linguagem que flertou com formalismos
cartesianos dominantes do século XX.
Nesse contexto, pretende-se, pois, contrastar e colocar em
debate essas três figuras acadêmicas para se chegar à compreensão
de uma Pragmática que se quer nova e, notoriamente, mais
indisciplinada. Sendo assim, este texto tece breves considerações
acerca da chamada Nova Pragmática, campo de investigação que
se propõe a reler a filosofia da linguagem ordinária de John L. Austin
como forma de deslocar e descentralizar a retórica operada por John
Searle, discípulo austiniano, quanto à leitura tida como oficial da teoria
do filósofo inglês. Assim, nesse debate, apontar para as implicações
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do lugar crítico que Kanavillil Rajagopalan advoga para si e para o
retorno ao performativo austiniano (MEY, 2016).
Nessa perspectiva, a abordagem sumariza aspectos centrais
desse modo de operar a Pragmática e seus objetos teóricometodológicos sem qualquer pretensão de esgotamento nem visão
panorâmica, mas como convite à rebeldia frente aos impositivos
cartesianos (RAJAGOPALAN, 2014). Mostra-se, além disso, como
as amarras político-ideológicas do positivismo lógico assentou as
instabilidades subjacentes ao pensamento austiniano às ideações
universalistas da filosofia analítica em teorizações apriorísticas que
retiraram o usuário da linguagem e a linguagem dos objetos do
mundo (RAJAGOPALAN, 2014). Diante disso, esta abordagem críticobibliográfica perspectiva-se num conjunto de proposições levantado,
precipuamente, por Kanavillil Rajagopalan e pesquisadores (as) que
apostam numa leitura emancipatória e não formalista (FERREIRA,
2016), a fim de interrogar por uma perspectiva não hegemônica e
descolonizada da linguagem como uma prática social e forma de ação.
Para tanto, a discussão assim se planifica: no primeiro momento
é mostrado como os postulados austinianos em sua polêmica
obra Quando dizer é fazer: palavras e ação (1990) são trabalhados
a partir da tradicional leitura searliana e, nesse contexto, buscase “passar a limpo”, voltar ao John L. Austin mesmo, a partir das
intuições de Rajagopalan (2010) e outros (as) pesquisadores (as) que
nomeadamente advogam pela Nova Pragmática e que, reunidos por
Silva, Ferreira e Alencar (2014), colocam luz sobre antigos e recentes
problemas da linguagem. Além disso, busca-se explanar pontos
fundamentais desse ramo emergente e insurgente dos estudos
linguísticos. No segundo momento, são apresentados os principais
desafios epistemológicos, críticas e os liames das interfaces em
plena construção que rompem com a leitura mormente adotada do
pensamento austiniano ora acorrentado pela tradição.
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UM PALIMPSESTO DA FILOSOFIA
DA LINGUAGEM AUSTINIANA
John L. Austin foi uma das vozes insurgentes que lançaram
as bases para a ruptura com a filosofia analítica. Tal linha tinha a
preocupação central em depurar a linguagem para se chegar à
precisão dos conceitos e, como consequência, uma hermenêutica e
uma construção epistemológica do pensamento racional dependeria,
pois, de uma “linguagem ideal”, conforme pontua Rajagopalan (2010).
Os filósofos Gottlob Frege (1848-1925) e Bertrand Russell (1872-1970)
são dois dos grandes pilares dessa corrente que abarca elucubrações
da matemática, da filosofia e da lógica na primeira metade do século
XX, embora o chamado primeiro Ludwig Wittgenstein, da obra Tractatus
Lógico-Philosophicus, também tenha enveredado por investigações
relativamente ao verificacionismo ou da relação entre linguagem
e realidade como elementos para a compreensão da Ciência, por
exemplo. Em todo caso, para Ribeiro (2007) a filosofia analítica,
notadamente a russelliana, inicialmente tem como preocupação um
determinado tipo ou uso específico da linguagem.
Paralelamente a essa corrente, diversos pensadores de Oxford,
como Gilbert Ryle e Peter Strawson, liderados por John L. Austin,
buscavam discutir acerca da linguagem ordinária como objeto das
preocupações e formulações filosóficas, uma vez que ela “pode não
nos prover com a última palavra sobre problemas filosóficos, mas
poderia certamente ser o ponto de partida para todo o questionamento”
(RAJAGOPALAN, 2010, p. 23). Essa linguagem cotidiana, desprezada
pelo pensamento tradicional, passa a compor um conjunto de
formulações, afinidades e modos de reflexão mormente chamado de
Filosofia da Linguagem Ordinária, embora nem sempre consensuais,
porém como uma ramificação da perspectiva analítica. Igualmente,
o trabalho do segundo Ludwig Wittgenstein, da obra Investigações
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Filosóficas, também contribuíram para uma mudança de paradigma na
forma de se pensar a linguagem, seus usos e modos de se estabelecer
a significação (MIGUENS, 2007; WITTGENSTEIN, 1999).
Nesse âmbito, o problema volta-se para a palavra e à captura
dos sentidos, isto é, na maneira como se dá a relação entre o signo/
símbolo, o sentido e a referência. Trata-se de buscar uma depuração
do processo de significação como mote para uma construção
filosófica assentada na precisão da lógica e de uma linguagem lógica
e matematicamente pensada. Basta lembrar a posição do alemão de
Wismar, Gottlob Frege, para quem “a conexão regular entre o símbolo,
seu sentido e a sua referência é tal que ao símbolo corresponde um
sentido determinado, que por sua vez corresponde a uma referência
determinada, enquanto à referência (a um objeto) não é só um símbolo
que lhe corresponde” (FREGE, 2011, p. 23). Ao construir uma semântica
formal para servir aos constructos filosóficos, consoante o pressuposto
de uma linguagem ideal, a palavra cotidiana se torna escorregadia
demais para tal projeto, como fica evidente ao afirmar que “em um
conjunto perfeito de símbolos cada expressão deveria corresponder
a um sentido; mas a linguagem comum não satisfaz muitas vezes
essa exigência, e devemos já ficar satisfeitos se no mesmo contexto a
mesma palavra tiver sempre o mesmo sentido” (FREGE, 2011, p. 23).
Por sua vez, o pensamento austiniano rompe, em grande
medida, com a tradição atomística de Bertrand Russell, que buscava
uma correspondência entre a estrutura lógica da linguagem e das
coisas. Igualmente, se afasta do idealismo logicista fregeano para
pensar a significação não só como um estatuto que nem sempre está
atrelado à relação verdade/falsidade, mas também a concebe como
ação. Portanto, é nas suas conferências na Universidade de Harvard
em 1955, como parte das “Conferências William James” – reunidas
postumamente na obra How to do Things with Words em 1962, que
Austin coloca à mesa a noção de performativo. Por esse conceito, a
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investigação acerca da linguagem devolve a relação indissociável entre
língua e mundo, “porque o que consideramos ‘realidade’ é constituído
exatamente pela linguagem que adquirimos e empregamos” (SOUZA
FILHO, 1990, p. 10). É a questão do performativo ou da visão
performativa da linguagem que a presente discussão, ao “passar a
limpo” certos pressupostos austinianos, deve destacar em relação ao
que se tem pensado como Nova Pragmática no cenário dos estudos
linguísticos e da filosofia da linguagem.
Grosso modo, Austin (1990) estabelece a diferença entre
constatativos e performativos, explanando que, em diversas situações
sociais, determinados proferimentos não estão a descrever um
estado de coisas, nem podem ser tomados pelos critérios da
vericondicionalidade. Tais proferimentos, quando ditos nas condições
precisas pelos atores autorizados a tal e em consonância com uma
série de constrições socioideológicas não descrevem ou constatam,
mas realizam uma ação. Logo, o “termo ‘performativo’ será usado em
uma variedade de formas de construções cognatas [...] e indica que
ao se emitir o proferimento está-se realizando uma ação, não sendo,
consequentemente, considerado um mero equivalente a dizer algo”
(AUSTIN, 1990, p. 25), conforme se vê nos exemplos abaixo inspirados
no referido autor:
(a) “Declaro abertas as atividades desse plenário” – tal como
ocorre em seções das Câmaras públicas, por exemplo.
(b) “Eu vos declaro marido e mulher” – quando proferido numa
cerimônia religiosa de casamento tradicional.
(c) “Aposto dez reais que esse time perderá o jogo”.

Se dizer é fazer algo, então as condições de verdade-falsidade
são substituídas pela doutrina das infelicidades, ou seja, as condições
de (in)felicidade para a realização do performativo e, por isso, um
performativo é feliz ou infeliz a depender da efetividade das condições
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que se impõem (AUSTIN, 1990). Nesse conjunto, há a questão da
convencionalidade e das atividades sociais que são fortemente
ritualizadas ou cerimoniais, os papéis social, política e ideologicamente
marcados que autorizam os proferimentos e, por fim, o envolvimento e
aceitação dos participantes numa dada cena social.
A visão performativa austiniana reinsere epistemologicamente
a questão social na investigação linguística. O social, ora
negligenciado pelo formalismo gerativista e pelo logicismo atomista
da filosofia analítica, por exemplo, é retomado como pressuposto
para a compreensão de como os atos linguísticos estão imbricados
semiótica e ontologicamente nas instâncias contextuais, históricas
e ideológicas. Esses elementos, por sua vez, não estão adstritos a
um falante ideal ou numa linguagem como extrato da mente racional
humana (RAJAGOPALAN, 2010). Se voltamos à letra austiniana
acerca das condições de felicidade de performativo, às questões que
envolvem os bons e maus usos dos proferimentos, à interveniência
dos sentimentos, dos pensamentos e da intencionalidade que se
interpõem nesse processo, dentre outros fatores, fica claro que John
L. Austin estava pensando em um sujeito ou um falante – poderíamos
dizer um ser - que não se coaduna com o ente idealizado de uma
linguagem universalmente concebida e separada do lugar de sua
manifestação que são as relações interpessoais, sociais e históricas
e tudo o que nelas estão implicadas (ALENCAR; FERREIRA, 2016).
Além disso, a ideia de social também se ecoa pela voz de Wittgenstein
(1999) na premissa de que a linguagem não é da ordem do privado,
mas é sempre pública, já que as regras de uso não são retiradas da
mente individual em si, mas origina-se na práxis, nas quais são geradas
as significações, independente da natureza do pensamento, posto que
o querer-dizer é sempre um projeto intersubjetivo (MIGUENS, 2007).
Com efeito, se as ideias wittgensteinianas têm importantes
efeitos numa teoria pragmatista, para o linguista belga Jef Verschueren
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(2009), importa tratar essa pragmática instaurada pelo performativo
como uma perspectiva epistemológica para a linguagem, isto é,
mais do que um componente da descrição das línguas naturais,
ainda que esta perspectiva careça de uma definição consensual
explicita. Corroborando com isso, Rajagopalan (2010) aponta para a
necessidade de se pensar esse processo associado às pesquisas que
sejam socialmente relevantes. Ambos pesquisadores incitam a pensar
nas consequências políticas das asserções austinianas, uma vez que
a linguagem tem sido pensada “de dentro para fora” e, portanto, seria
necessário propiciar uma inversão, ou melhor, pensar em todos os
elementos excluídos do antigo paradigma formalista para chegarmos
às implicações do performativo com base na ancoragem social dos
usos da linguagem (RAJAGOPALAN, 2010).
Ao transitar tanto por elementos imanentes à língua quanto por
questões exteriores, o pensamento austiniano estimula a repensar
determinas fronteiras de análise, já que o performativo depende de
uma estruturação inscrita na língua. Porém, tal inscrição, como se
pode verificar, se efetiva na inter-relação com o que se dá no uso.
Não é à toa que Ludwig Wittgenstein (1999), ao postular a noção
de jogos de linguagem, tenha percebido as determinações das
circunstâncias sobre o processo de significação. Assim, retornar
a Austin é redescobrir uma série de elementos e “objetos” para os
quais a tradição dos estudos linguísticos e a filosofia da linguagem
fecharam os olhos ou, por razões mais políticas do que científicas,
não têm colocado no conjunto das urgências.
A necessidade de uma reinscrição da abordagem austiniana,
quer dizer, esse “passar a limpo” ao fazer um palimpsesto das ideias
do filósofo de Oxford é, na verdade, endossar a ideia de que alguns
de seus pressupostos foram, como defende Rajagopalan (2010),
adaptados no interior de uma determinada leitura – ora considerada
autorizada e oficial da teoria dos atos de fala. Devemos, pois, considerar
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dois sentidos e duas críticas em relação ao termo autorizada e ambas
nos abrem diferentes caminhos para a nova pragmática.
A primeira diz respeito à leitura que John Searle (1981) fez dos
postulados de Austin e fartamente criticada por Rajagopalan (2010; 2014)
como um processo de domesticação e apropriação que, por razões
históricas concernentes à relação acadêmica entre Searle e Austin,
bem como os impositivos dominantes do formalismo e academicismo
da primeira metade do século XX, fizeram a tradição acadêmicoinstitucional considerar o trabalho de Searle como uma continuação
ou mesmo um aprimoramento das ideias originais de Austin. Contudo,
para Rajagopalan (2010), essa domesticação desfigurou sobremaneira
tanto a retórica, quanto inúmeros pressupostos originais da teoria, ou
melhor, a filosofia searliana reinseriu a noção do performativo de Austin
como um estatuto propositivo abstrato e calcado numa concepção
logicista. Em suma, fez-se uma adequação de um pensamento
de ruptura a uma tradição já solidificada no formalismo analítico da
filosofia (ALENCAR; FERREIRA, 2016).
Para Alencar (2005, p. 247), essa mudança retórica instaurou
uma ordem de discurso bastante peculiar, na forma de um mito da
linguagem atrelada à princípios quase doutrinários que determinavam,
por exemplo, as exigências formalistas como condições de uma
descrição científica, apoiada em critérios objetivos – uma espécie de
ideal de cientificidade – pelos quais empreendeu-se as abstrações e
idealizações da realidade linguística. Como resultado, essa retórica vem
a ser chamada de medo da morte, quer dizer, “uma ordem do discurso
orientada pelo medo da morte, o receio da extinção, a ansiedade por
homogeneidade e sentidos primeiros” (ALENCAR, 2005, p. 247) como
elementos que formam um conjunto de práticas discursivas e, por
consequência, nessa acepção:
O medo da morte nos estudos da linguagem é, pois, uma ordem
do discurso que se caracteriza como a busca de regularidades,
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de abstração, de idealização dos recortes epistemológicos,
o desejo “sensato” por eliminar toda inexatidão e toda a
imprevisibilidade, a tentativa de evitar correr o risco de trabalhar
com um objeto desconhecido, como a eliminar o desconhecido
em nós mesmos: a linguagem. (ALENCAR, 2005, p. 247)

De maneira nenhuma o valor teórico, filosófico e científico
das ideias de John Searle pode ser diminuído ou menosprezado,
porquanto sua tentativa taxionômica leva à últimas consequências
o problema da referência e da intencionalidade no interior da região
epistemológica no qual se abriga. No entanto, para Rajagopalan
(2010), Searle contribuiu para conter as ideias arrojadas de Austin
e reposicioná-las ao establishment filosófico da época, unindo
tradições, no fundo, incompatíveis, pois é problemático pensar uma
filosofia que tenta dar conta das questões comunicacionais com
uma linguística versada na competência inata como o gerativismo
chomskyano, malgrado Hymes (1971) investir numa competência
comunicativa inata, parece, em parte, improvável que tal competência
se desenvolva sem as condições local, cultural, social e historicamente
determinadas. Ao final, tem-se uma teoria dos atos de fala sem o ato
real, a performance, o contingente e histórico.
A partir das colocações de Rajagopalan (2010), é possível
afirmar que o Austin original passou pela cama de Procusto arrumada
por Searle, quer dizer, se a proposta austiniana era romper com a
tradição da época e instaurar uma outra concepção de linguagem,
a apropriação e versão da teoria imposta por John Searle tratou de
aparar as arestas e inconvenientes teóricos para adaptar a proposta
inicial ao cômodo formalismo abstrato e universalista. Por conseguinte,
Austin é expurgado e a noção de ato de fala reduzido à sentença, à
univocidade entre ato e proposição, ou seja, a perspectiva enunciativa
é adaptada ao logicismo analítico das proposições, de acordo o
linguista supramencionado. Todavia, esclareçamos essas questões no
contraste daquilo que é posto tanto por Austin quanto por Searle.
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A priori, Austin (1990) distingue os atos em três: a) ato locucionário
– “proferir determinada sentença com determinado sentido e referência,
o que por sua vez equivale, a grosso modo, a ‘significado’ no sentido
tradicional do termo” (AUSTIN, 1990, p. 95); b) ato ilocucionário –
“como informar, ordenar, prevenir avisar, comprometer-se; etc., isto
é, proferimentos que têm uma certa força (convencional)” (AUSTIN,
1990, p. 95); c) ato perlocucionário – “efeitos” ou consequências não
convencionais, em certos sentidos, obtidos pelo proferimento de um
ato ilocucionário. Por sua vez, Searle (1981) distingue os atos também
em três: a) enunciar palavras – executar atos de enunciação; b) referir
e predicar – o que equivale a atos proposicionais; c) atos ilocucionais
– equivale a proferir verbos/ações específicas como afirmar, perguntar,
ordenar etc. Esse discípulo de Austin reconhece o ato perlocucional
como efeito ou consequência dos atos ilocucionais. Da distinção
proposta por ambos podemos, portanto, depreender as implicações
e problemas da leitura searliana.
De fato, para Searle (1981) – e aí está o primeiro problema –
há uma identificação entre os atos proposicionais e ilocucionais com
a forma gramatical precisa, a frase completa ou a sentença. Ora, a
intuição de Austin, ao conceber o performativo, era justamente se
distanciar dessa univocidade entre ato e forma linguística quando
postula que “o que temos que examinar não é a sentença, mas o ato
de emitir um proferimento numa situação linguística” (AUSTIN, 1990,
p. 115 – grifos nossos). O segundo problema é que a taxionomia de
Searle se constrói fundamentalmente pela disposição, classificação e
descrição da natureza de determinados verbos, bem como por um
conjunto de regras semânticas que estabelecem as possibilidades de
indicação da força ilocucional. Se a leitura de Searle pode ser uma
perspectiva, na esteira de Rajagopalan (2010), podemos afirmar que
ela não pode ser a única, já que a preocupação de Austin (1990) não
era achar uma lista de verbos performativos explícitos, mas diferentes
forças ilocucionárias de um proferimento.
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Em suma, dentre tantas diferenças e problemas que poderiam
aqui ser apontados, importa destacar como Searle retira a prerrogativa
da situacionalidade, das condições contextuais, históricas, sociais
e ideológicas – de onde emergem os elementos determinantes dos
proferimentos – para situar os atos de fala na forma linguística abstrata
da sentença como conteúdo proposicional atrelado à referência e
à predicação. Não obstante, “ação para Austin, tem um significado
muito preciso pelo fato de ser um dos elementos constitutivos da
performatividade. Para ele, a ação é uma atitude independente de
uma forma linguística: o performativo é o próprio ato de realização
da fala-ação” (OTTONI, 1998, p. 36). Além disso, embora possamos
concordar com o postulado searliano de que a língua é uma forma
de comportamento governado por regras (SEARLE, 1981), isso não
pressupõe que elas sejam apenas semanticamente determinadas, mas
também pelas condições pragmáticas, que são local e culturalmente
construídas, contextual e ideologicamente sobredeterminadas.
Na verdade, Watson e Gastaldo (2015) afirmam que
certamente a língua é uma forma de organização e conhecimento
sociológico prático, pela qual as relações humanas se hierarquizam
e convencionalizam. Nessa perspectiva, o performativo é algo que
não se espelha necessariamente na sentença e, dessa forma, o
conteúdo simbólico, político e histórico dos proferimentos são
elementos depreendidos dos postulados presentes no programa
austiniano, ainda que não aprofundados. Não obstante, colocamos
anteriormente que há duas dimensões sobre o termo autorizada a
serem discriminadas. Passemos à segunda.
Se a Nova Pragmática é um rechaço à leitura autorizada da
versão searliana da teoria dos atos de fala (RAJAGOPALAN, 2010),
então precisamos nos ater às diferentes dimensões e questões que
precisam ser analisados sem o chamado searliano. Paralelamente,
no caso, pouco se tem dado atenção às colocações incisivas de
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Pierre Bourdieu acerca do performativo e da noção de ato de fala
para aprofundamento naquilo que ele chama de linguagem autorizada
(BOURDIEU, 2008). Eis o segundo sentido ou problema que merece
algumas notas.
De partida, vale considerar que os estudiosos da Nova
Pragmática também têm buscado na abordagem bourdiesiana
algumas chaves para a compreensão de elementos que estão na
fronteira entre o imanente e o externo à linguagem (LEEZEMBERG,
2014; SILVA; ALENCAR; FERREIRA, 2014). Com efeito, Silva, Alencar e
Ferreira (2014) ratificam que o uso pragmático das formas gramaticais
se sobrepõe ao uso ideológico da língua. Na perspectiva de Bourdieu
(2008), todo uso linguístico se efetiva num contexto econômico e
simbólico das trocas linguísticas. Sendo assim, “examinar a parte
que cabe às palavras na construção das coisas sociais, bem como
a contribuição que a luta entre classificações, dimensão de toda luta
de classes, traz à constituição das classes, classes de idade, classes
sexuais ou classes sociais, clãs, tribos, etnias ou nações” (BOURDIEU,
2008, p. 81). Portanto, nenhum proferimento se efetiva sem que os
graus do capital simbólico de cada falante venham à tona na interação.
Para o filósofo e sociológico francês, a língua é uma instituição
simbólica, constructo e ação social, isto é, produto e processo. Por
conseguinte, nela se fundam e se refletem as relações de poder, de
classe, de distinção social etc., uma vez que “o uso da linguagem,
ou melhor, tanto a maneira como a matéria do discurso, depende
da posição social do locutor que, por sua vez, comanda o acesso
que se lhe abre à língua da instituição, à palavra oficial, ortodoxa,
legítima” (BOURDIEU, 2008, p. 87). Diante disso, o performativo exibe
consigo, não só a força ilocucionária e perlocucionária, como propõe
Austin (1990), mas também um conjunto de instâncias que autorizam
a validade da força e a potência dos efeitos. Em suma, o habitus
linguístico e o conceito de capital simbólico de Pierre Bourdieu podem
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contribuir para a compreensão da dimensão convencional que faz com
que um proferimento tenha sua adesão socialmente partilhada:
O mistério da magia performativa resolve-se assim no mistério
do ministério (conforme o jogo de palavras tão ao gosto
dos canonistas), isto é, na alquimia da representação (nos
diferentes sentidos do termo) através da qual o representante
constitui o grupo que o constitui: o porta-voz dotado do poder
pleno de falar e de agir em nome do grupo, falando sobre
o grupo pela magia da palavra de ordem, é o substituto do
grupo que existe somente por esta procuração. (BOURDIEU,
2008, p. 82-83 – grifo nosso)

Em decorrência, vemos que somente determinados agentes
sociais, mediante certas prerrogativas e condições, bem como
socialmente reconhecidos para tal, é que podem realizar determinados
proferimentos como “declaro abertas as atividades desse plenário”
ou “vos declaro marido e mulher”, conforme os exemplos (a) e (b)
inicialmente expostos. Carregam, assim, os ditames de classes social,
ideologia e poder que arrolam e implicam seus possíveis efeitos
(BLOOMAERT, 2014). Ademais, na comunicação cotidiana, os efeitos
do simbólico não estão ausentes, porquanto a economia das trocas e
usos linguísticos são envoltos de uma plasticidade peculiar, maleáveis
e sob o constante jogo dos papéis sociais, das representações e das
relações assimétrica e institucionalmente estabelecidas. Sob essa
ótica, Leezemberg (2014), tomando a noção de habitus e agência
bourdiesianas, nos mostra que a língua é mais do que um contrato
social consensual, pois mesmo no jogo da comunicação em suas
máximas conversacionais (GRICE, 1982), o conflito e as violações
intencionais ao estatuto da consensualidade e da cooperação também
se instalam. Mais ainda, é pelo habitus linguístico que o sujeito age e
interpreta de determinada forma, consoante os sistemas simbólicos
nos quais se insere (BOURDIEU, 2008; LEEZEMBERG, 2014).
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Todavia, a crítica que Bourdieu (2008) faz ao conceito de
ato de fala e performativo de Austin tem relação com as condições
acadêmicas, epistemológicas e filosóficas nas quais se assentam a
ideia de língua com ação. Daí urge retoricamente questionar se todos
poderiam agir da mesma forma ou alcançar os mesmos efeitos.
Obviamente que não, uma vez que são distintos os níveis de capital
simbólico e, centralmente, o reconhecimento que se tem para realizar
ou participar da instituição de determinados proferimentos, porquanto
todos esses elementos não são distribuídos ou conquistados de forma
igualitária, senão sobre hierarquizações e fatias desiguais de poder.
Assim, vale aprofundar e problematizar, a partir de Bourdieu (2008), ao
apontar algumas lacunas do pensamento austiniano:
Tanto os limites como o interesse da tentativa de Austin com
vistas a caracterizar os enunciados performativos se prendem
ao fato de que ele não chega a fazer exatamente o que acredita
estar fazendo [...] Ao acreditar estar contribuindo para a filosofia
da linguagem, Austin trabalha na teoria de uma classe particular
de manifestações simbólicas cuja forma paradigmática é o
discurso de autoridade. (BOURDIEU, 2008, p. 89-90)

Nessa acepção, ao caracterizar o performativo, Austin (1990)
tanto lança luz sobre um tipo de forma de ação e, como sinaliza Derrida
(1988), inserindo o ato de fala nas teorias da ação e subvertendo a
noção de comunicação para além da uma perspectiva semiótica
e linguística, ou seja, comunicar é mais do que transferência de
conteúdo semântico. Nessa ampliação, o performativo se dá
efetivamente na relação com uma determinada situação como um todo
(DERRIDA, 1988). Recorrer somente à forma linguística, à natureza das
asserções, dos proferimentos, de uma possível taxionomia dos verbos
performativos explícitos etc., tudo isso deve fracassar “quando não
logram estabelecer a relação entre as propriedades do discurso, as
propriedades daquele que o pronuncia e as propriedades da instituição
que o autoriza a pronunciá-lo” (BOURDIEU, 2008, p. 89).
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Retornando a Austin, ainda que o performativo não passe
necessariamente pelo crivo da vericondicionalidade, bem como o
próprio Austin (1990) termina por não diferir constatativo de performativo,
mas colocar o primeiro como uma das inúmeras possibilidades do
segundo, o filósofo inglês sugere que a performatividade implica
uma certa noção de verdade (AUSTIN, 1961), pois se alguém vem a
proferir o seguinte enunciado - “batizo em nome de...”, pressupõe-se
que seja verdade, não em si, mas como uma implicação decorrente
de sua relação com uma situação, seja ela legítima – a ocorrência de
um batizado reconhecido socialmente como tal – seja representada
em uso parasitário, para usar o termo austiniano, como no teatro e na
literatura, por exemplo.
Sem a pretensão de estabelecer uma discussão metafísica
acerca da verdade, não se pode desconsiderar o performativo como
uma instância da aletheia, partindo das acepções sobre verdade em
filosofia postas por Camello (2009). Quer dizer, seria interessante pensar
o performativo como um ponto de vista gnosiológico, da condição do
conhecimento e de sujeito no desvelar de uma outra racionalidade
linguístico-comunicativa na qual convergem diferentes dimensões
da condição humana, pois parte de nossa realidade é constituída na
linguagem-ação.
Não obstante, Rajagopalan (2016) endossa que, na filosofia de
Austin, a verdade não é algo inerente às asserções ou proposições nem
está numa relação unívoca com aquilo que “está fora” da linguagem,
mas contigente, já que “o que Austin sugere é que não existem critérios
rígidos e rápidos que nos ajudem a determinar se são verdadeiros
ou falsos. Verdade e falsidade é um conceito gradiente. E assim é
a ideia de constatividade” (RAJAGOPALAN, 2016, p. 587 - tradução
nossa22). Assim, a verdade é balanceada nas e pelas enunciações e
22 What Austin suggests is that there are no hard and fast criteria that would help us determine
whether they are true or false. Truth and falsity is a gradient concept. And so is the idea of
constativity. (RAJAGOPALAN, 2016, p. 587).
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é performativamente construída e determinada. Malgrado a língua não
existir in natura e ser uma invenção, a visão pragmática da linguagem
precisa captar o espírito de sua época e promover investigações cada
vez mais distantes do descritivismo falsamente neutro e do formalismo
estéreo sem compromisso ético (RAJAGOPALAN, 2014).
Finalmente, a Nova Pragmática precisa considerar que o
programa do pensador inglês estava em consonância com as mudanças
intensas no caminhar da filosofia de sua época (AUSTIN, 1990). É
preciso desvelar e capturar essas intensidades, suas implicações
epistemológicas, teóricas e práticas. Disso incorre a necessidade de
um diálogo fronteiriço e possivelmente transdisciplinar, posto que esse
processo tem mais a ver com posições políticas a assumir do que os
supostos limites do discurso científico.

FRONTEIRAS E ENFRENTAMENTOS
EPISTEMOLÓGICOS
Considerando a Nova Pragmática como um posicionamento
crítico sobre o próprio fazer linguístico-científico (MEY, 2016;
RAJAGOPALAN, 2010), urge retomar a questão dos elementos
mencionados na seção anterior mormente colocados à margem ou
na periferia dos estudos da linguagem (ALENCAR, 2015), a saber,
a questão do social, os fatores ideológicos, históricos, éticos,
culturais e políticos. A partir disso, convém tratar desses temas,
ainda que en passant, a fim de discutir algumas das articulações
realizadas na perspectiva aqui em debate. Não obstante, é evidente
que a presente apresentação dessa pragmática contra-hegemônica
e decididamente voltada para a questão social não pode dar conta
do tudo o que já se tem feito.
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Sobre o papel de Kanavillil Rajagopalan nesse processo, Mey
(2016) endossa que suas extensas pesquisas no âmbito da tradução,
ensino de línguas e na própria Linguística Aplicada o conduziram
radicalmente a uma abordagem centrada nos problemas reais dos
usos e da concretude das trocas linguísticas, para tomar um termo
bourdiesiano, enquanto a elite acadêmica, desprezando essas
questões, centrava-se da descrição consoante o núcleo duro das
análises teóricas (MEY, 2016). Por sua vez, Pinto (2016) endossa que
aquele professor é determinante pela postura antiescolástica em
relação à leitura que faz de Austin e, a partir disso, incita a pensá-lo
sem as amarras da tradição. Igualmente, Silva e Veras (2015) explana
cuidadosamente o cuidado do referido linguista na leitura radicalmente
pragmática de Austin e suas abordagens de interface que, em diferentes
medidas, vão de encontro à tenuidade das fronteiras epistemológicas
sem nunca abandonar o princípio da performatividade, legado maior
das elucubrações austinianas:
Rajan leva às últimas consequências a descoberta austiniana
– não apenas no interior do campo da pragmática linguística,
que ele ajudaria a constituir no Brasil, mas também em diálogo
com áreas e disciplinas diversas como a linguística aplicada,
a filosofia, a sociologia do conhecimento, a antropologia, a
educação, a ciência política, a crítica literária, dentre outras.
(SILVA; VERAS, 2015, p. 06)

Além da abordagem em Rajagopalan (2010), na qual reúnemse algumas das principais contribuições do professor da Universidade
Estadual de Campinas, Silva, Ferreira e Alencar (2014) apresentam um
caleidoscópio do que diversos pesquisadores têm investigado seja
sob o rótulo em questão, seja na recusa de um tratamento formalista
do campo. Em todo caso, organizam essas pesquisas a partir de
eixos centrais, tais como princípios, contextos, corpos e ética, nos
quais há, como pano de fundo, a assunção da linguagem como forma
de vida, na linha filosófica austiniana e wittgensteiniana. Além disso,
despontam produções que assumem essa abordagem de interface,
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nas quais a descrição linguística não pode prescindir dos problemas
reais que perpassam não só a estrutura linguística, mas também seus
usos. Essa literatura científica emergente problematiza diferentes
contextos sociais, políticos e ideológicos, instaurando investigações
em diferentes cruzamentos, bem como mostrando tais questões no
entrelaçamento complexo com o performativo (BLOOMAERT, 2014).
Antes de adentrarmos introdutoriamente às considerações
desse novo fazer pragmático, convém mostrar o delineamento didático
presente em Borges (2012) para diferenciação das duas formas de
prática ou formas de operar com a Pragmática, a saber:
Considero que o fazer A diz respeito aos desdobramentos
que tomam como base o pensamento austiniano à primeira
vista; porém, ao fundo, reguardam uma coerência em relação
ao que Searle reelaborou a partir desse pensamento, em
função de seus próprios interesses. E, de outro, há um fazer
B que retoma o pensamento de Austin para conceber uma
perspectiva performativa de linguagem estruturante de toda
prática. Não se trata de uma teoria, mas sim de uma maneira de
olhar a linguagem e conceber todos os atos desencadeados na
linguagem e a partir dela. (BORGES, 2012, p. 203 – grifo nosso)

Nessa direção, passamos a indicar alguns aspectos
centrais e distintos desse fazer B, como apresentado pela autora
supramencionada, partindo, portanto, de alguns trabalhos que
advogam essa perspectiva. Com efeito, Almeida (2014) problematiza
as questões da representatividade política tendo em conta o problema
do representacionismo e das ilusões de transparência linguística.
No interior dessa discussão, mostra como os atos de fala compõem
estratégias ideológicas e discursivas aventadas pelos sujeitos que vivem
enfrentamentos políticos e culturais específicos para ressignificação da
agência social e da própria representatividade. Adotando a linha da
Nova Pragmática, o autor pontua que a questão ética é essencial, pois
“assumir uma postura analítico-pragmática da linguagem é uma forma
politicamente engajada de olhar para o mundo, na medida em que é
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uma análise da política da linguagem, onde são propostos elementos
ao político e ao cultural, através da análise linguística” (ALMEIDA, 2014,
p. 43). Austin se apresenta com vigor nessa abordagem, já que o autor
não dicotomiza linguagem e realidade, já que é no “campo sociocultural
que o indivíduo entra em um contexto de regras e convenções, logo
será compreendido no seu fazer e dizer dentro dessas condições
que geram possibilidade de entendimento de suas ações simbólicas”
(ALMEIDA, 2014, p. 44).
A significação pelo performativo advém da relação com o uso,
das convenções institucionais, sociais e, embora sujeito pensado pelo
filósofo de Oxford ainda seja aquele dotado de total consciência de
sua racionalidade, entende-se hodiernamente que os sentidos são,
em grande medida, determinados pelas condições contextuais e há
constrições diversas que sobredeterminam o ato de fala individual.
Ademais, como nos lembra Ottoni (1998) o ato de fala só é completo
na relação com o uptake, qual seja a assunção da compreensão
e apreensão mútua entre os interlocutores e, sob esse prisma, a
intencionalidade não está no total domínio do sujeito que age, embora
decorra da relação com a audiência.
Isso mostra que a relação entre o performativo e a apreensão na
enunciação é contextualmente determinada. “Portanto, a ocorrência de
um ato ilocucionário implica em garantir sua apreensão, e a referência
vincula-se ao conhecimento que um sujeito tem ao proferir interagir
algo” (MOREIRA, 2016, p. 40-41). Simultaneamente, as dimensões
da intencionalidade e da significação são intersubjetivas (OTTONI,
1998) e, segundo Moreira (2016), a questão da responsabilização dos
proferimentos torna-se uma questão de primeira ordem. Sendo assim:
Atentamos para significação ético-política da opção que
aqui fazemos. Pensar a linguagem como performativa é
compreender os estudos da linguagem como ciência social
que nos permite investigar e desvelar o modo como as
desigualdades, discriminações e violências se retroalimentam
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e se perpetuam nos significados socialmente construídos,
quanto possibilidade de subversão a essa ordem estabelecida.
(SILVA, Danillo, 2017, p. 35)

Diante disso, assume-se o caráter intervencionista, crítico e
transdisciplinar, já que precisa dialogar com diferentes campos do
conhecimento para a compreensão dos fenômenos linguísticos ora
imbricados numa rede de relações que determinam os atos de fala
e permitem “analisar como um agente social age no mundo social
usando-se da linguagem, ou analisar a capacidade de realização do falar
desse agente social, ou é analisar o que torna possível essa capacidade
de realização do falar desse agente social” (ALMEIDA, 2014, p. 45).
Assim como Danillo Silva (2017) trata da violência na e pela
linguagem, Moreira (2016) investiga a (im) polidez e (des) cortesia
linguísticas para investigação dos procedimentos de abuso via
linguagem, assimetrias das relações de poder e da naturalização dos
discursos violentos em contextos institucionais e públicos, por exemplo.
Daí a assunção dessa pragmática contra-hegemônica no entendimento
de que “estamos em um novo horizonte comum de sentido que não
suporta mais subdividir os sujeitos e suas práticas socioculturais em
frações dissociadas e delimitadas para tentar estudar e compreender
a universalidade” (MOREIRA, 2016, p. 40). Porque a nova pragmática
rechaça os universalismos, “preferimos substituir universalidade por
pluriversidade, ou coletividade ou ainda vida social, pois parecenos respeitar particularidades e subjetividades dos sujeitos em sua
realidade” (MOREIRA, 2016, p. 40 – grifos nossos).
Retomando a questão das temáticas e interfaces, faz-se necessário
destacar alguns pontos convergentes sobre a prática de pesquisa na
direção de centralizar o performativo austiniano como categoria ampla
norteadora. Um olhar sobre a edição23 do terceiro volume de 2016
da Revista Delta - Documentação e Estudos em Linguística Teórica e
23 Disponível em: < https://revistas.pucsp.br/delta/issue/view/1633>. Acesso em; 30 jul. 2019.
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Aplicada da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP nos
mostra alguns índices interessantes e recorrentes.
De fato, um primeiro aspecto se dirige para o delineamento
epistemológico e, quanto a isso, vê-se que a Pragmática, na vertente
em estudo, abraça as Ciências Humanas, Sociais e Aplicadas num
esforço transdisciplinar para dialogar, especialmente, com as teorias
pós-críticas e pós-estruturalistas, bem como com as perspectivas
pós-coloniais, decoloniais e as Epistemologias do Sul (ALENCAR;
FERREIRA, 2016; SOUZA SANTOS; MENESES, 2009), como mote para
uma descolonização da pesquisa linguística e contrapor à perspectiva
eurocentrada das epistemologias positivistas e cartesianas. Com
isso, espera-se ir em busca de outras categorias de pensamento,
aprender a desaprender para descobrir outros fundamentos e outras
lógicas distintas do continente europeu, rompendo com a retórica da
modernidade imperial e colonizadora (MIGNOLO, 2008). Tratam-se,
pois, de elementos teóricos que podem ter impactos inesperados na
pesquisa linguística pragmática. Assim sendo:
No Brasil, essa nova visão de pragmática já tem gerado uma
série de trabalhos que não mais respondem ao reducionismo
descritivista-explanatório da Pragmática Linguística tradicional,
porquanto buscam alcançar objetivos transformadores e/
ou emancipatórios em sua linha investigativa de caráter
anticartesiano e antiplatônico, ou seja, uma Nova Pragmática.
(ALENCAR; FERREIRA, 2016, p. 618)

Sob esse prisma, pensa-se na constituição de uma outra
perspectiva não só da Pragmática, mas da própria Linguística,
porquanto foi constituída sob uma determinada racionalidade e campo
de referencialidade no qual vigora o empiricismo, o universalismo e
a moda científica popperiana da assunção da falseabilidade dos
sistemas, quer dizer, uma Ciência do assujeitamento e da exclusão
do fazer humano (MUNIZ, 2016). Nesses termos, o performativo vem
a ser não só uma categoria teórica, mas um instrumento político na
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compreensão de como se dá as identificações sociais, a constituição
das enunciações sobre a verdade, das hierarquizações do poder,
da língua, dos papéis sociais etc. Em função de tudo isso, se faz
necessário o diálogo com os estudos decoloniais (MUNIZ, 2016).
Esse processo de negociação é sempre conflituoso, constituído na
linguagem e não pode abstrair-se pensando num sujeito idealizado,
senão ir de encontro aos agentes sociais, nas lutas étnicas e culturais
que se travam no jogo das representatividades. Em síntese, identidade
como performativo:
A constituição da identidade só pode ser entendida se a
pensarmos em termos de um constructo sociocultural e
histórico por natureza, e por isso mesmo, essencialmente
político, ideológico e em constante mutação [...] não é algo que
nos é dado a priori, mas que é no uso da linguagem que ela é
construída e projetada: a identidade não é algo que somos e,
sim, algo que fazemos, é efeito de discursos, é performativa.
(MAHER, 2016, p. 721)

Em todo caso, essa nova perspectivação dos estudos linguísticos
numa perspectiva pragmática distancia-se das tendências aventadas,
por exemplo, por Rajagopalan (1999; 2010) e, ao mesmo tempo, a
própria Linguística começa a demonstrar o anseio de renegociar
determinados aspectos que considera como princípios doutrinários e
científicos garantidores de sua condição institucional (RAJAGOPALAN,
2010). Nesse sentido, a discussão não está a girar em torno das
fronteiras entre semântica ou pragmática, nem mesmo em voltar à
questão da marginalidade das pesquisas colocadas na Pragmática,
sob o complexo de cesto de lixo, daquilo que não se resolve no
núcleo duro – para retornar à velha metáfora de Bah-Hileel (1971). A
proposta lançada por Rajagopalan (2010) e aprofundada por seus
seguidores - reunidos por Silva, Ferreira e Alencar (2014) - propõem
linhas que tomam outras direções para um campo que não se sente
mais marginal. Dessa forma, as ideias austinianas que ancoram essa
nova perspectiva não são tidas como um emaranhado de premissas
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inacabadas ou como um conjunto de aforismos que necessitava de um
retoque analítico para sistematização, pois trata-se de uma violência
interpretativa do legado de John L. Austin (RAJAGOPALAN, 2010).
O segundo aspecto consonante em meio à diversidade
de abordagens tem relação com os princípios metodológicos
utilizados. Nesse aspecto, a Linguística Pragmática tem adotado
procedimentos metodológicos que se aproximam de outras formas
pouco convencionais, se comparadas às teorizações ab ovo comuns
no formalismo. Nessa direção, tem-se lançado mão de práticas da
Sociologia interpretativista e compreensiva, da Antropologia Cultural e
de outras áreas próximas que exigem um olhar etnográfico, de campo
e de imersão nos diferentes contextos de pesquisa e de observação,
bem como a participação do sujeito pesquisador que mudam a visada
no modo de produzir conhecimento em Linguística (ALENCAR, 2014).
Essa mudança no modus operandi se evidencia em estudos
tais como sobre os transcontextos das performances identitárias
na construção de gêneros e sexualidades nas escolas que dialoga
a microssociologia do canadense Erving Goffman, a teoria dos
multiletramentos e as Teorias Queer, valendo-se de atividades de
socialização e análise de trajetórias, como feito por Branca Fabrício
(2014). Adicionalmente, é fundamental destacar o estudo de Adriana
Lopes (2014) que agrega à investigação do performativo aos estudos
pós-coloniais e culturais, consoante teóricos como Homi Bhabha
(2003) e Gayatri Spivak (2010), a fim de problematizar as performances
identitárias, investigar e contestar as representações construídas
sobre o funk carioca e das populações que partilham dessa e de
outras formas de cultura não hegemônica, denunciado os discursos e
lugares assimetricamente definidos para determinados tipos sociais
e raciais (LOPES, 2014). Disso resulta reflexões sobre o pragma do
consumo, da globalização e dos discursos de racialização (LOPES,
2014). Por sua vez, Silva e Alencar (2014) analisam reportagens para
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investigar a construção e a performatividade do discurso violento e dos
modos de apagamento de determinados sujeitos sociais, mediante
discursos xenófobos, racializados e estereotipados na linguagem.
Como se vê, essas pesquisas exibem um conjunto multifacetado
de estratégias de pesquisa que efetivamente se distanciam das
formulações apriorísticas e universalistas construídas nos gabinetes
dos linguistas e essas estratégias colocam o pesquisador onde o
performativo exerce seus efeitos.
Apesar da diversidade de formas de operação desse fazer B,
conforme a acepção de Borges (2012) mencionada anteriormente,
não se pode desconsiderar as implicações de ordem prática, a
importância de se aventar as possibilidades metodológicas e,
simultaneamente, encontrar traços homogêneos que vigorem garantir
plasticidade e caminhos sólidos para quaisquer investigações teóricas
e aplicadas nesse campo. A crítica de Borges (2012) em relação à
nova pragmática é pertinente ao dizer que se trata de um fazer em
busca do reconhecimento e que reivindica um lugar teórico, frente a
uma tradição pragmaticista já consagrada. Logo, nesses termos, a
autora pontua que “o reconhecimento tornar-se-á realidade se também
discussões de ordem prática forem feitas. Vale lembrar que o fazer B
propõe uma diluição das distinções, entre elas: fato/valor, dizer/fazer,
nomear/predicar e também teoria/prática” (BORGES, 2012, p. 212). A
autora sinaliza para certa dificuldade de tratar da análise de textos em
função da aparente diluição teórica de certos conceitos operados a
partir dessa leitura, diga-se, mais radical de Austin e do performativo,
isto é, em como tratar da análise de textos sem os operadores teóricos
já consagrados na literatura pragmaticista tradicional.
Na verdade, a voz de Borges (2012) clama por prudência e, ao
mesmo tempo, reclama da aparente dispersão frente às possibilidades
teórico-metodológicas. Entretanto, o fato do campo está aberto à
experimentação epistemológica, não se pressupõe que haja tal diluição
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teórica e menos rigor metodológico. Ao contrário, é preciso esmiuçar
a proposta austiniana e encontrar os pontos de ruptura e os horizontes
que são abertos. Ao que parece, abrir mão da leitura searliana é, para o
olhar menos atento, navegar sem bússola e isso mostra o quanto essa
leitura amainou a amplitude do performativo e de sua originalidade.
Igualmente, importa menos o apego a determinados princípios teóricodoutrinários e mais vigilância epistemológica para uma pragmática que
se quer social. Sob esse prisma, as considerações de Pierre Bourdieu,
Jean-Claude Passeron e Jean-Claude Chamboredon (2002), no campo
sociológico, de Gaston Bachelard (2006) e Paul Feyerabend (1989),
no campo do conhecimento e da epistemologia, são de grande valia,
considerando os passos iniciais da Nova Pragmática.
Grosso modo, a ideia de uma vigilância epistemológica tem
relação com a atitude frente aos modos de produzir conhecimento, que
se calca no equilíbrio entre objetividade e subjetividade e consciência
do fazer científico e do lugar do pesquisador nesse processo. Vem
a ser uma pedagogia específica em busca de uma gramática do
conhecimento, ou melhor, de uma coerência teórica e, nesse âmbito,
o método não é um receituário que garante a apreensão da realidade
na sua totalidade e em sua verdade, mas um exercício no qual esses
elementos se subordinam (BOURDIEU; PASSERON; CHAMBOREDON,
2002). De Feyerabend (1989), podemos aproveitar de certo anarquismo
no que tange a esse processo, já que as receitas epistemológicas e
metodológicas não podem garantir que outros tantos fenômenos
sejam descobertos e descritos para além de um número restrito numa
tradição já sedimentada e, por consequência, o fazer teorético liberto
da segurança dos receituários pode vir a dar maiores contribuições ao
progresso científico, no sentido de não se fechar às possibilidades. Por
sua vez, Bachelard (2006) esclarece que o conhecimento científico não
provém das reminiscências platônicas, mas do processo constante
de reflexão sobre os valores do conhecimento e do fato de que uma
ideia, em ciência, é sempre um programa que se constrói numa região
epistemológica e fenomenológica.
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Portanto, esses breves postulados só endossam que a Nova
Pragmática, enquanto perspectiva, deve avançar justamente pelas
rupturas que provocar, bem como por essa pedagogia autorreflexiva
de vigilância epistemologicamente situada a cada problema de
pesquisa linguística e social na qual venha a se debruçar. É nesse
entrelugar – para tomar um conceito de Bhabha (2003) – ao mesmo
tempo institucional, performativo, histórico e semiótico, que certas
práticas podem ser descontruídas, repensadas, já que “muitos
pesquisadores, na tentativa de manter as ortodoxias, as tradições
[...] de seguir o que está na moda, os objetos de estudos que dão
mais prestígio no momento, acabam negando os princípios teóricos
e procedimentos técnicos que teriam maior capacidade de leitura do
real” (SCHENATO; SILVA, 2014, p. 78). Diante disso, importa evitar
distorcer a realidade para adaptar-se à teoria e adotar “interpretações
do real quase que automáticas, por intermédio de conceitos que,
por estarem já banalizados, são simplificados e “naturalizados” sem
questionamentos críticos” (SCHENATO; SILVA, 2014, p. 78). Da
mesma forma, nenhum sistema de conhecimento, linha investigativa,
teoria etc. pode arrogar não dispor de suas próprias lacunas e
limites, pois a própria prática no campo deve evidenciá-los ou
estabelecê-los. Na verdade, a Nova Pragmática caminha mais na
direção da desobediência epistêmica, da não aceitação das políticas
de identidade e da colonialidade que sustentam a racionalidade
eurocentrada e ocidentalizada (MIGNOLO, 2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Nova Pragmática é um profundo retorno a John L. Austin de
How to do things with words (AUSTIN, 1962) e as implicações desse
retorno, com suas rupturas, insurgências e possibilidades teóricometodológicas. A velha pragmática ou pragmática anti-Austin, nos
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termos de Alencar (2005) – herdeira de John Searle (1981) - foi se
construindo no pressuposto da lousa branca, isto é, de teorizações
que se desprendem dos lugares, das pessoas e dos tempos nos quais
a linguagem não está, mas é. Adaptando o verso da epígrafe deste
texto, Kanavillil Rajagopalan (1990; 1999; 2010; 2014) nos estimula
a não querer um Austin acostumado e escondido, senão pujante e
desvelador. Talvez aí esteja a natureza do performativo como aletheia
– termo grego que remete à ideia de revelação. Desta feita, refletir no
legado austiniano como um desvelar de nossa forma de vida e de
nossas performances via linguagem no seio das construções sociais,
históricas e ideológicas, onde surgem os significados – consensos e
dissensos – nossos projetos de querer-dizer.
Tal reapropriação dos postulados austinianos não se
coadunam com as investigações imanentistas e redutoras, calcadas
na institucionalização e sacralização da interpretação searliana, mas
sim numa desobediência epistêmica, consoante os pressupostos do
pensamento decolonial, pós-colonial, pós-crítico e pós-estruturalista
que contribuem para o deslocamento da visão performativa da
linguagem para o mundo das relações humanas. A leitura searliana
deve guardar seu valor como uma das possibilidades e não como
única lente, uma vez que em Ciência o conhecimento é aberto, refutável
e diferentes paradigmas convivem política e institucionalmente. Se
coube a Jacques Derrida (1988) instaurar as primeiras querelas contra
essa leitura autorizada e mesmo Pierre Bourdieu (2008) apontando
para alguns dos limites dos postulados austinianos, não se pode negar
o papel de Kanavillil Rajagopalan (2010; 2014), na atualidade, como
um estimulador e crítico do filósofo de Oxford que muitos resistem
escondido e temem pelas inovações ou riscos dessa proposta
descolonizadora e fronteiriça de pensar a língua e a sociedade.
Com isso, a Nova Pragmática abarca o universo das construções
histórico-ideológicas, socioeconômicas, emocionais e políticas que
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atravessam a linguagem como forma de vida. Para tanto, exibe suas
rupturas com a filosofia analítica e ganha, sob o olhar de Rajagopalan e
seus seguidores, um estatuto de redescrição epistemológica de cunho
subversivo numa visão performativa da linguagem constituída nos atos
concretos. A visão tradicional se constrói pelo método dedutivo, a partir
da teorização apriorística e universalista, assujeitada e assujeitante,
formalista e a-histórica. De todo modo, deve continuar a lançar luz sobre
um conjunto determinado de fenômenos. Todavia, não está isenta do
olhar crítico e da desnaturalização conceitual. Daí a necessidade de
uma gramática epistemológica constantemente vigiada no exercício da
autocrítica e humildade para ouvir os que os futuros detratores dirão.
Para além disso, é fundamental refletir na valorização do usuário
- do sujeito que performa na língua intersubjetivamente - no bojo de
uma perspectiva pragmática da linguagem enquanto manifestação
de uma agonística epistemológica, ou seja, o correspondente de uma
busca por valores mais afirmativos para o entendimento da vivacidade
da língua. Em decorrência dessa visada, encontrar as singularidades,
a pluriversidade, as violências, as colonialidades, as identidades, as
racionalidades e tantas outras instâncias que perpassam o heteróclito
(aqui um eco de Ferdinand de Saussure) fenômeno que é a linguagemação humana. Uma linguagem para além da representação e expressão
da realidade. Desse modo, para encerrar o debate e fazendo um
grosseiro pastiche dos versos de Manoel de Barros, afirmamos que
“não gostamos da pragmática acostumada”.
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Resumo:
Neste capítulo, discutimos as contribuições de alguns teóricos e de algumas
tendências de pesquisas em torno do conceito de texto para apresentar
as principais preocupações teóricas de cada momento que configurou o
desenrolar dos estudos de texto na Linguística Textual. Como base teórica
deste capítulo, sintetizamos as perspectivas, especialmente Beaugrande
(1997) e Marcuschi (2008), e por linhas de pesquisas divergentes ao longo
do percurso da Linguística Textual. Destacamos os principais aspectos das
OCEM quanto ao ensino da disciplina de Língua Portuguesa para, logo após,
averiguarmos qual é a concepção de texto adotada por esse documento.
Os achados nas OCEM nos mostraram que a concepção utilizada de texto
ainda não o considera como um multissistema que forma um sentido, estando
defasada em relação aos estudos mais atuais.
Palavras-chave:
Texto; Linguística Textual; OCEM.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A partir de pesquisas empreendidas em áreas de estudos
linguísticos, como é o caso da Linguística Textual, muito se tem
discutido - sob diversos enfoques - a respeito do ensino de Língua
Portuguesa no Brasil. Tais pesquisas têm sido chanceladas pelo
Ministério da Educação (MEC), o qual tem elaborado documentos
que visam contribuir para a discussão de teorias linguísticas que
devem estar subjacentes às práticas de ensino de professores de
Língua Portuguesa.
Um dos enfoques de ampla discussão no meio acadêmico
é o lugar do texto nas práticas de ensino e aprendizagem da língua
materna. Desde os avanços nos estudos que teorizavam as suas
propriedades, especificamente no âmbito da Linguística Textual,
passou-se a admitir que é no texto a melhor maneira de desenvolver a
competência linguística dos alunos. Em outras palavras, isso implicava
dizer que o ensino deveria, a partir de então, estar ancorado em textos
reais e concretos, pois é por meio deles (e neles) que a língua torna-se
viva e em constante ação.
Sobre essa questão pedagógica de inserir o texto nas práticas
de ensino de Língua Portuguesa, sobretudo quando se aborda
questões relativas à gramática da língua, Antunes (2014) ressalta que
os estudos da linguagem tiveram forte impacto nas orientações (oficiais
e acadêmicas), confirmando assim a necessidade de se compreender
o uso e o funcionamento da língua a partir de textos orais e escritos.
Conforme destacado, as contribuições da ciência linguística
resultaram em orientações pedagógicas para o ensino de Língua
Portuguesa. Foi o que aconteceu, por exemplo, em 1996, quando o
Ministério da Educação (MEC), por meio dos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs), recomendou, institucionalmente, que, no ensino
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de Língua Portuguesa, o texto fosse a principal abordagem de ensino
dessa disciplina. Nesse sentido, o texto passou a ser compreendido
numa perspectiva interativa, na qual cognição e interação faziam parte
de um multissistema interativo para formar sentidos.
No entanto, mesmo diante de tais contribuições (a exemplo de
áreas como a Linguística Textual, Semântica e Pragmática), não há
como garantir que o ensino de Língua Portuguesa esteja efetivamente
sendo abordado a partir da perspectiva sociointeracionista da língua,
na qual se compreende que toda ação linguística acontece por meio
de textos orais ou escritos.
Antunes (2014, p. 41) salienta que, com as novas orientações
oficiais, houve (e ainda há) certa resistência por parte daqueles que
estavam habituados a ministrar aulas descontextualizadas, pautadas
em análise linguística, “com foco nos elementos estruturais de
composição dessas frases, do fonológico ao sintático”.
Acreditamos que outro possível obstáculo que impede até
hoje tais orientações oficiais chegarem aos professores de Língua
Portuguesa é a falta de discussões mais claras e objetivas acerca
das concepções teórico-metodológicas do texto ao seu públicoalvo: os professores. Possivelmente isso ocorre porque estes são
sobrecarregados de muitas atividades todos os dias (planejamentos,
preenchimento de diários, elaboração e correção de provas, formações
etc.). Sem dúvidas, esse amontoado de tarefas pode impedir que os
docentes não tenham tempo para fazer leituras de conteúdos de teor
mais científicos, como é o caso das discussões teóricas da Linguística
Textual sobre concepções de texto.
Por esse motivo, acreditamos que isso leva alguns professores a
terem práticas de ensino em desacordo com o que se recomenda em
documentos institucionais que orientam o ensino dessa disciplina no
Brasil. Tal descompasso pode acontecer, por exemplo, quando não se
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considera o texto como evento comunicativo (BEAUGRANDE, 1997) e
numa perspectiva sociocognitivista, conceitos estes que exploraremos
mais adiante.
Percebemos, então, a importância que os documentos oficiais,
que regem os nossos sistemas de ensino, têm sobre as práticas
pedagógicas do ensino de Língua Portuguesa. Afinal, são eles
os responsáveis por direcionar, teoricamente, o que se espera do
alunato na prática. No caso da disciplina de Língua Portuguesa, por
exemplo, esses documentos oficiais são os que direcionarão qual a
concepção de texto deve estar subjacente às atividades de produção
e interpretação textual.
Salientamos que somos cientes de que esses documentos não
são os únicos fatores que contribuem para um bom ensino de Língua
Portuguesa, mas, sem dúvidas, considerando o impacto deles no
sistema educacional, consideramo-los como um dos principais. Nesse
sentido, o objetivo deste capítulo foi analisar a concepção de texto
subjacente às Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM).
Uma vez que já justificamos a escolha de analisar documentos
dessa natureza, explicitamos também o nosso interesse pelas
OCEM, especificamente. Sabendo que nas OCEM há compreensões
aprofundadas do que já se afirmava nos Parâmetros Curriculares
Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), sendo este último já discutido
amplamente no meio acadêmico, propomo-nos, então, contemplar
outros documentos que não renderam tantas análises e discussões na
academia, como é o caso da OCEM.
Em linhas gerais, um dos objetivos da publicação das OCEM era
apresentar, de forma mais clara e objetiva, “indicativos que pudessem
oferecer alternativas didático-pedagógicas para a organização
do trabalho pedagógico, a fim de atender às necessidades e às
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expectativas das escolas e dos professores” (BRASIL, 2006, p. 8) na
organização do currículo do ensino médio.
Esta pesquisa é de natureza documental (MARCONI; LAKATOS,
2003), uma vez que se reporta a um documento de utilidade pública.
Tendo em vista o objetivo deste texto, realizamos uma análise detalhada
do primeiro capítulo das OCEM, do volume 01 “Linguagem, Códigos
e suas Tecnologias”, o qual está intitulado “Conhecimentos de Língua
Portuguesa”, do volume 01 – Linguagem, Códigos e suas Tecnologias.
Com o intuito de contemplarmos e estruturarmos plenamente
as considerações e análise desta pesquisa, organizamos este capítulo
em unidades retóricas menores a fim de sermos mais pontuais
quanto aos nossos objetivos. Por assim dizer, após esta introdução,
discutimos brevemente o percurso da Linguística Textual, ressaltando
as contribuições de alguns teóricos e de algumas tendências de
pesquisas em torno do conceito de texto.
Em seguida, apresentamos as principais preocupações teóricas
de cada momento que configurou o desenrolar dos estudos de texto
na Linguística Textual, tanto na fase das análises transfrásticas, na fase
da construção das gramáticas textuais, quanto na fase de construção
das teorias de texto. Dessa forma, para a construção do arcabouço
teórico, sintetizamos as perspectivas (re)elaboradas por teóricos,
especialmente Beaugrande (1997) e Marcuschi (2008), e por linhas de
pesquisas divergentes ao longo do percurso da Linguística Textual.
Em seguida, destacamos os principais aspectos das OCEM
quanto ao ensino da disciplina de Língua Portuguesa para, logo
após, averiguarmos qual é a concepção de texto que está sendo
propagada por esse documento aos milhares de professores que a
ele recorrem para fundamentar suas práticas pedagógicas. Por fim,
para alcançarmos plenamente o objetivo deste capítulo, confrontamos
as acepções de textos com os achados nas OCEM.
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O PERCURSO DA LINGUÍSTICA TEXTUAL
Segundo Bentes e Rezende (2008), o conceito de texto além de
controverso, é um fenômeno que pode ser considerado constituinte
das ações que permeiam as nossas vidas. No entanto, pelo fato de ser
um conceito de “domínio público”, amplamente discutido nas ciências
sociais, não há um consenso teórico a respeito de sua definição
entre as áreas de pesquisas que o abordam. Isso ocorre porque as
acepções de texto variam conforme a perspectiva de cada autor que
tem se proposto a fazer reflexões sobre esse artefato linguístico à luz
das contribuições da Linguística Textual.
Nesse sentido, a fim de compreendermos melhor tais
acepções, faremos, a seguir, um breve percurso histórico a respeito
dos conceitos de texto pontuando algumas concepções que foram
sendo (re)formuladas ao longo da trajetória da ciência textual que se
convencionou chamar de Linguística Textual.
Com o advento dessa disciplina linguística, na década de 60,
pôde se perceber um rompimento nos estudos da linguagem quanto
aos seus aspectos estruturalistas. Isso ocorreu porque, conforme
enfatiza Bentes (2007, p. 259), houve uma ampla discussão acerca
de estudos sobre o texto que se colocava, categoricamente, em
oposição à Linguística Estrutural saussuriana, a qual “compreendia
a língua como sistema e como código, com função puramente
informativa”. Nesse sentido, com a Linguística Textual, constituíase um novo campo que se propunha a fazer uma linguística que
ultrapassasse os limites da frase, que procurava “reintroduzir, em seu
escopo teórico, o sujeito e a situação da comunicação, excluídos
das pesquisas sobre a linguagem pelos postulados dessa mesma
Linguística Estrutural” (BENTES, 2007, p. 259).
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Quanto ao percurso histórico da constituição do campo da
Linguística de Texto, este não aconteceu de forma homogênea,
tampouco se constituiu numa cronologia exata na passagem de um
momento para o outro. O que houve, de fato, foram momentos que
contribuíram de forma significativa para que o objeto de estudo da
Linguística Textual se consolidasse de forma metodológica e, assim,
fossem definidas suas preocupações teóricas (BENTES, 2007).
Por assim dizer, Bentes (2007, p. 260) afirma que “é possível
distinguir três momentos que abrangeram preocupações teóricas
bastante diversas entre si”, momentos esses que são descritos
da seguinte forma pela autora: análise transfrástica, construção de
gramáticas de texto e elaboração de uma teoria de texto. Para Machado
(2013), o ponto em comum entre essas três linhas teóricas é o seu foco
de investigação. Quanto aos aspectos que lhes diferem, o autor cita
o tratamento dado ao texto como objeto de estudo em cada fase no
percurso da Linguística Textual.
No primeiro momento, houve uma preocupação em romper com
os limites dos estudos frasais quanto à sua significação, pois o que se
observava, até então, eram estudos que se configuravam em aspectos
puramente sintáticos que não levavam em consideração aspectos
semânticos. Esse interesse decorria da problemática de teorias
sintáticas e/ou semânticas não explicarem a relação de sentido entre
frases e períodos, fato esse que colocava em evidência a necessidade
de se compreender tais relações considerando o interior do texto.
A linha de pesquisa da primeira fase da Linguística Textual
- que partia da frase para o texto, a fim de compreender a
totalidade deste último -, pretendia compreender como as frases
se relacionavam e como elas estabeleciam sentido entre si através
de elementos intrafrásticos, como pronomes, artigos, concordância
verbal etc. Além disso, procurava-se compreender como o sentido
no texto era constituído quando este apresentava períodos sem
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conectivos interfrasais. Segundo Bentes (2007), nessa primeira
fase da Linguística Textual os principais conceitos de textos eram
compreendidos como “uma sequência pronominal ininterrupta”, por
Harweg, em 1968, e como uma “sequência coerente de enunciados”,
por Isenberg, em 1970.
No segundo momento do percurso da Linguística Textual, houve
uma grande influência das contribuições da gramática gerativa da frase
que foi proposta por Chomsky. Nesse sentido, esta segunda fase ficou
conhecida pelo esforço de alguns teóricos em elaborar gramáticas
textuais. Beaugrande (1997) apud Bentes e Rezende (2008) explicam
que, nessa fase, procurava-se definir, a partir do conhecimento intuitivo
do falante, um conjunto finito de regras que estes possuíam acerca de
sua língua nativa que gera, nas palavras do autor, “a estrutura subjacente
de todos os textos, os não-textos ou os textos agramaticais” (p. 26).
Compreendemos, então, que esse conhecimento intuitivo, chamado de
competência textual, assemelha-se à proposta teórica do gerativismo,
no qual se propunha que todo falante possui conhecimento intuitivo
das construções frasais de sua língua materna.
Considerando que todo falante é capaz de, mentalmente,
estabelecer sentidos entre frases que não são interligadas por meio
de elementos interfrásticos, passou-se a entender que eles possuíam
conhecimento do que seja ou não um texto. Segundo Bentes (2007),
essa capacidade, ou melhor, essa competência textual, faz com que
o falante perceba as regras subjacentes às relações interfrásticas e,
dessa forma, estabeleça o sentido global dos enunciados dentro do
texto. A autora pondera, ainda, que esse conhecimento intuitivo do
falante não se reduz a uma análise frasal, conforme já frisado, pois ele é
capaz de compreender quando “um conjunto de enunciados constitui
um texto ou quando se constitui em apenas um conjunto aleatório de
palavras ou sentenças” (BENTES, 2007, p. 264).
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A acepção de texto, nessa segunda fase, opõe-se,
definitivamente, à compreensão estabelecida, na fase anterior, de que
o texto era “apenas como uma simples soma ou lista dos significados
das frases que o constituem” (BENTES, 2007, p. 263), pois, agora,
o texto é a unidade linguística mais elevada. Além disso, os teóricos
dessa fase constataram que, devido à competência textual do falante,
eles possuíam também três capacidades textuais básicas. Segundo
Charolles (1989) apud Bentes (2007) essas capacidades são de
caráter formativo – capacidade do falante de produzir e reconhecer
textos inéditos –, de caráter transformativo – capacidade do falante
de reformular, parafrasear e resumir um texto dado – e de caráter
qualitativo – capacidade do falante em tipificar o texto dado, entre
outros aspectos.
Por fim, no terceiro momento do percurso da Linguística Textual,
tentou-se teorizar o texto e organizar todas as percepções até então
identificadas em torno desse conceito. Dessa forma, pretendia-se,
assim, apresentar uma teoria de texto que lhe desse maior relevância e
que considerasse seu contexto pragmático. Segundo Bentes (2007, p.
266), compreender o texto de acordo com o seu contexto é, em suma,
estender essa compreensão ao “conjunto de condições externas da
produção, recepção e interpretação dos textos”.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES DE TEXTO
À LUZ DA LINGUÍSTICA TEXTUAL
Durante todo o percurso dessa ciência, muitos conceitos de texto
foram sendo apresentados, mas conforme afirma Bentes e Rezende
(2008), todos estes, até então, partiram da homogeneidade conceitual
de que texto era resultado de uma estrutura pronta e acabada. Após
apresentarmos, brevemente, os três momentos que configuraram o
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percurso da Linguística Textual, podemos citar as contribuições de
alguns teóricos. A partir das concepções de textos apresentadas por
Bentes e Rezende (2008), destacaremos o que os posicionamentos
desses teóricos têm a contribuir com esta ciência.
A partir da década de 1980, passou-se a considerar que toda
ação era necessariamente acompanhada por processos cognitivos e
modelos mentais. Assim sendo, o texto seria resultado de um conjunto
de processos mentais que ocorrem mediados pela vida social, na qual
os participantes carregam conhecimentos que precisam ser ativados
para que a atividade ocorra. Nesse sentido, a obra de Beaugrande &
Dressler (1981) representou um marco ao defender que o texto originase de um conjunto de operações cognitivas interligadas, cabendo à
Linguística Textual “desenvolver modelos procedurais de descrição
textual, capazes de dar conta dos processos cognitivos que permitem
a integração dos diversos sistemas de conhecimento dos parceiros da
comunicação” (KOCH, 2013, p. 22).
Além do aspecto cognitivo, também entrou em cena o aspecto
sociointeracional, que diz respeito ao conhecimento sobre as formas
de interagir socialmente compartilhadas pelos usuários da língua.
Segundo Koch,
o processamento estratégico depende não só de características
textuais, como também de características dos usuários da
língua, tais como seus objetivos, convicções e conhecimento
de mundo, quer se trate de conhecimento de tipo episódico,
quer do conhecimento mais geral e abstrato, representado na
memória semântica ou enciclopédica. (KOCH, 2013, p. 26)

A separação entre cognitivismo (interioridade) e interacionismo
(exterioridade) passou a ser questionada, pois diversas áreas como
antropologia, neurobiologia e linguística passaram a investigar essa
relação e chegaram à conclusão de que os processos cognitivos
operam no mundo como ações físicas e não apenas mentais.
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Dessa forma, surge uma nova forma de compreender a linguagem,
incorporando aspectos sociais, culturais e interacionais à cognição,
já que muitos processos cognitivos acontecem coletivamente, isto é,
entende-se que as operações de linguagem não ocorrem somente
na mente das pessoas, mas que envolvem uma série de ações
praticadas por elas.
Assim, compreende-se que a interação é parte fundamental
para a constituição da atividade linguística, pois “os eventos
linguísticos não são a reunião de vários atos individuais e
independentes. São, ao contrário, uma atividade que se faz com
os outros, conjuntamente.” (KOCH, 2013, p. 31). Ainda segundo a
mesma autora, a linguagem é onde a ação acontece necessariamente
em coordenação com os outros.
Dessa forma, entende-se que a linguagem é uma ação
compartilhada responsável pela mediação entre o mundo biológico e
o mundo sociocultural. Em suma,
na concepção interacional (dialógica) da língua, na qual os
sujeitos são vistos como atores/construtores sociais, o texto
passa a ser considerado o próprio lugar da interação e os
interlocutores, sujeitos ativos que – dialogicamente – nele se
constroem e por ele são construídos. (KOCH, 2013, p. 32-33)

Partindo da noção de língua como sendo algo maior que o texto,
Marcuschi considera importante fazer uma diferenciação entre texto e
discurso afirmando que:
A tendência é ver o texto no plano das formas linguísticas e
de sua organização, ao passo que o discurso seria o plano do
funcionamento enunciativo, o plano da enunciação e efeitos
de sentido na sua circulação sociointerativas e discursiva
envolvendo outros aspectos. (MARCUSCHI, 2008, p. 58)

Considerando a língua como uma atividade sociointerativa
situada, Marcuschi chama a atenção para aspectos históricos e
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discursivos. Segundo ele, essa visão “contempla a língua em seu
aspecto sistemático, mas observa-a em seu funcionamento social,
cognitivo e histórico, predominando a ideia de que o sentido se
produz situadamente e que a língua é um fenômeno encorpado e não
abstrato e autônomo.” (MARCUSCHI, 2008, p. 60). O texto, por sua
vez, é considerado tanto no aspecto organizacional interno como no
seu funcionamento enunciativo.
Valendo-se da noção de texto proposta por Beaugrande
(1997), na qual “o texto é um evento comunicativo em que convergem
ações linguísticas, sociais e cognitivas” (BEAUGRANDE, 1997 apud
MARCUSCHI, 2008, p. 72), Marcuschi afirma que o texto reconstrói o
mundo e não o reflete apenas. Segundo o autor, “O texto é resultado de
uma ação linguística cujas fronteiras são em geral definidas por seus
vínculos com o mundo no qual ele surge e funciona.” (ibidem, p. 72).
A Linguística Textual, assim, compreende a língua em unidades
de sentido, e não mais em unidades isoladas como frases soltas. Essa
área do conhecimento pretende analisar o sentido produzido pela
forma de se dizer algo, pois “O sentido é um efeito do funcionamento da
língua quando os falantes estão situados em contextos sócio-históricos
e produzem textos em condições específicas.” (MARCUSCHI, 2008, p.
74). A língua não é autônoma, já que “O texto não é simplesmente um
artefato linguístico, mas um evento que ocorre na forma de linguagem
inserida em contextos comunicativos.” (MARCUSCHI, 2008, p. 75-76).
Considerando o trabalho do professor de Língua Portuguesa, a
teoria sociocognitivista postula que ele deve ultrapassar o ensino e a
aprendizagem de regras, ocupando-se em trabalhar com a variedade
de produções encontradas no cotidiano comunicativo.
O texto, assim, deixa de ser entendido como uma unidade
formal da língua e passa a ser “uma unidade comunicativa (um evento)
e uma unidade de sentido realizada tanto no nível do uso como no nível
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do sistema.” (MARCUSCHI, 2008, p. 76) que se realiza no universo
das ações humanas, mediada pela interação e colaboração entre os
usuários da língua.

O TEXTO COMO UNIDADE MÁXIMA DA LÍNGUA
Como dissemos anteriormente, Beaugrande (1997) entende o
texto como um evento comunicativo no qual os aspectos cognitivos,
sociais e linguísticos convergem para formar um todo, ou seja,
abandona-se a noção de que o texto seria apenas uma sequência de
frases. Essa visão traz a noção de que o texto seria, assim, um conjunto
de sistemas que operam para que a comunicação ocorra.
Entendendo o texto como tal, Marcuschi defende que o texto é a
unidade máxima de funcionamento da língua, não apenas formal, mas
uma unidade funcional, de natureza discursiva. Assim sendo, a função
se sobrepõe à forma, no sentido de que esta é apenas uma realização
específica do texto, já que a extensão não interfere nessa noção. Para
Marcuschi (2008), “o que faz um texto ser um texto é a discursividade,
inteligibilidade e articulação que ele põe em andamento.” (p. 89),
corroborando o que postulou Beaugrande (1997) apud Marcuschi
(2008), quando diz que “um texto não existe, como texto, a menos que
alguém o processe como tal.”. Portanto, não é o tamanho de um texto
que o define como tal, mas sim as práticas que ele mobiliza.
Com esse entendimento, Marcuschi (2008) rejeita a forma
como o texto vem sendo tratado dentro da sala de aula, como um
mero instrumento de análise da língua, mas como um evento e um
processo, pois, segundo ele, “o texto é um evento comunicativo e não
apenas um artefato ou produto, a atenção e a análise dos processos
de compreensão recaem nas atividades, nas habilidades e nos modos
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de produção de sentido bem como na organização e condução das
informações” (p. 242).

DA ANÁLISE DAS ORIENTAÇÕES
CURRICULARES PARA O ENSINO MÉDIO
Somos sabedores de que os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs), desde 1999, almejam contribuir no aprimoramento de
todas as áreas de conhecimento, inclusive, na discussão do ensino
de Língua Portuguesa no Brasil, que é o foco de nossa pesquisa.
Sendo ele um documento oficial, pretende auxiliar o professor em
sua prática educacional. Posteriormente, o Ministério da Educação
(MEC) disponibiliza aos professores um documento mais direcionado
para o Ensino Médio, o qual foi denominado de Parâmetros
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM). Em seguida,
a fim de esclarecer melhor tais propostas apresentadas nos PCNEM,
elaborou-se um novo documento intitulado Orientações Educacionais
Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+).
Conforme destaca Silva (2015), as Orientações Curriculares
para o Ensino Médio (OCEM) foram elaboradas na tentativa de sanar
a visibilidade dos dois documentos publicados anteriormente (PCNEM
e PCN+) os quais, segundo o autor, apresentaram-se à comunidade
escolar com uma linguagem bastante teórica e com teor prescritivo
em demasia.
Dividida em três volumes, as OCEM foram criadas, em 2006, pela
Secretaria de Educação Básica que as encaminhou aos professores
de todas as áreas disciplinares para que eles compreendessem o novo
perfil que se esperava traçar nos alunos do Ensino Médio. Em extensão,
essas orientações contemplam o ensino de Língua Portuguesa que
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são encontradas no seu primeiro volume, especificamente, no primeiro
capítulo, intitulado “Conhecimentos de Língua Portuguesa”.
A partir da leitura do documento, percebemos que logo no início
se pontua que o seu objetivo não deve ser tomado como meramente
prescritivo, no sentido de apresentar uma receita pronta e acabada para
o professor de Língua Portuguesa. Explicita-se que o seu objetivo, na
verdade, é o de ser um referencial para discussão entre a comunidade
escolar para que, assim, essas orientações curriculares sirvam para
guiar as práticas de ensino e de aprendizagem quanto às abordagens
a serem utilizadas em sala de aula.
Constatamos, ainda, que se deixa claro ao seu público-alvo o
contexto que os levaram a reformular as propostas pedagógicas do
ensino de língua para o Ensino Médio. Ressalta-se nas OCEM que essa
discussão é resultado dos novos estudos no âmbito da Linguística,
que ressignifica os conteúdos de ensino, sobretudo a inserção do texto
nas práticas de ensino. Sobre isso, vejamos:
Dizendo de outra maneira, esse período foi marcado, junto à
comunidade acadêmica, por um relativo consenso sobre o
fato de que entender os usos da língua significa considerar os
recursos e os arranjos pelos quais se constrói um texto, num
dado contexto. Foi, então, que ganharam força os estudos
acerca da construção da configuração textual, particularmente
sobre os mecanismos pelos quais se manifesta a coesão dos
textos bem como sobre os elementos que concorrem para a
coerência textual. (BRASIL, 2006, p. 21)

Após contextualizar os debates acadêmicos que modificaram o
enfoque da disciplina de Língua Portuguesa nos anos de 1970, passase a considerar no documento as principais concepções de práticas
de ensino e aprendizagem para o Ensino Médio. Entre as concepções
descritas no documento, ressaltamos a de abordagem interacionista,
que reforça a tese de que todo e qualquer texto se constrói na
interação. Dessa forma, por se tratar de uma atividade de natureza

sumário

160

linguística

a
na teoria e na prática

social e cognitiva, os sujeitos são resultado de suas experiências no
espaço social e num dado contexto histórico, o que não implica dizer
que os sujeitos estão condicionados a transformar sua história.
Do que foi dito até o momento, pode-se concluir que, desse
ponto de vista, a língua é uma das formas de manifestação
da linguagem, é um entre os sistemas semióticos construídos
histórica e socialmente pelo homem. Assim, o homem, em
suas práticas orais e escritas de interação, recorre ao sistema
linguístico – com suas regras fonológicas, morfológicas,
sintáticas, semânticas e com seu léxico. Cabe assinalar que,
sendo, porém, uma atividade de construção de sentidos, a
interação – seja aquela que se dá pelas práticas da oralidade
ou intermediada por textos escritos – envolve ações simbólicas
(isto é, mediadas por signos), que não são exclusivamente
linguísticas, já que há um conjunto de conhecimentos que
contribui para sua elaboração. (BRASIL, 2006, p. 25)

As considerações acima fazem alusão rapidamente à concepção
de língua que permeia no documento, a qual é compreendida como
“uma das formas de manifestação da linguagem”, ou seja, em suas
práticas sociais, o sujeito recorre a esse sistema linguístico para
simbolizar suas experiências.
Segundo as OCEM, os professores devem considerar os
conhecimentos múltiplos dos alunos que adentram no Ensino Médio,
para que assim se possa traçar o perfil desse aluno, tal como aquele
que é capaz de conviver com situações de produção e leitura de
textos, aquele que sabe articular conhecimentos distintos dos que são
usados por ele em situações de interação informais das suas práticas
de linguagem. Em relação a outros aspectos citados pelo documento,
podemos afirmar que ele objetiva que o aluno se torne hábil e reflexivo
no que tange aos seus usos de linguagem nos mais variados textos,
atentando-se para suas variações, sejam elas de caráter linguístico,
textual ou pragmático.
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No tópico destinado aos esclarecimentos de como organizar
as metodologias que serão abordadas nos conteúdos da disciplina
de Língua Portuguesa, salienta-se no documento que elas devem
ser pensadas pela escola juntamente aos professores, os quais
transformarão os conteúdos curriculares em objetos de ensino e de
aprendizagem. Segundo o documento, essa organização deve ser
feita pela escola, haja vista que essa atividade reforça o projeto político
pedagógico da instituição e demonstra a concepção que a escola tem
acerca dos papéis do aluno e do professor. Nesse sentido, argumentase nas OCEM:
Dessa forma, o que se propõe é que, na delimitação dos
conteúdos, as escolas procurem organizar suas práticas de
ensino por meio de agrupamentos de textos, segundo recortes
variados, em razão das demandas locais, fundamentando-se no
princípio de que o objeto de ensino privilegiado são os processos
de produção de sentido para os textos, como materialidade de
gêneros discursivos, à luz das diferentes dimensões pelas quais
eles se constituem. (BRASIL, 2006, p. 36)

No decorrer do documento, vão sendo apresentadas uma série
de “sugestões” metodológicas sobre como deve proceder ao ensino
de Língua Portuguesa no Ensino Médio.
Nesse sentido, em um dos trechos, afirma-se que nas aulas
devem-se apresentar textos diversos, os quais serão escolhidos
dependendo da delimitação dos conteúdos feita pela escola e pelos
professores. Desse modo, recomenda-se:
[...] ao longo do percurso da formação oferecida no ensino
médio e à luz dos projetos político-pedagógicos das
escolas: (a) o grau de complexidade na configuração, no
funcionamento e/ou na circulação social dos textos e (b) o
grau de complexidade na abordagem do(s) recorte(s) de
conteúdos de ensino e de aprendizagem, considerando-se os
possíveis cruzamentos e as inter-relações entre os aspectos a
serem estudados. (BRASIL, 2006, p. 36)
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A fim de se alcançar o objetivo de orientar os docentes de
Língua Portuguesa, demonstra-se ao longo do documento das
OCEM, exemplos de textos e sugestões de como eles podem ser
abordados em sala de aula. Percebemos que essas ilustrações
reforçam o trabalho de reflexão sobre os recursos de linguagem e de
diferentes efeitos de sentido que estão dispostos no texto. Salienta-se
no documento que tais textos são exemplos dos que mais circulam
socialmente. No entanto, enfatiza-se também que a escolha dos
textos que serão explorados cabe à visão do tipo de cidadão que a
escola pretende formar.
Dessa forma, pudemos perceber que nas OCEM recomendase que o texto, no âmbito da sala de aula, sirva para apontar “os
sentidos” possíveis que estão expressos na materialidade linguística
da composição textual, os quais estão relacionados às dimensões
linguística, textual e sociopragmática, conforme está apresentado no
documento. Tal perspectiva dialoga com o que temos considerado sobre
o ensino contextualizado de gramática, haja vista que é necessário “dar
sentido” às estruturas gramaticais que são materializadas e melhor
compreendidas pelo aluno a partir do contato direto com o texto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesta pesquisa, analisamos a concepção teórica de texto
empreendida nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio
(OCEM). Para tal, apresentamos, brevemente, o percurso da Linguística
Textual, pontuando, inclusive, algumas concepções de textos que
foram sendo elaboradas e reelaboras por vários teóricos da, então,
recente disciplina linguística. Além disso, recorremos também às
perspectivas divergentes do objeto de estudo da própria Linguística
Textual no decorrer de seu percurso desde a década de 1960.
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Vimos que o texto, incialmente era compreendido como um
conjunto de frases nas quais entravam as análises transfrásticas,
passando por uma perspectiva que considerava o texto como um
conjunto de regras, até chegar à atual acepção de texto como um
evento, composto por multissistemas que convergem em um todo que
tenha sentido e espaço na prática comunicativa.
Em linhas gerais, percebemos que o documento analisado
se destaca por ser “didático” em relação ao seu objetivo que é o
de orientar as propostas curriculares para os professores de Língua
Portuguesa. Ele também apresenta alguns exemplos de como o
docente pode articular os conteúdos programáticos a partir da
produção e recepção de textos.
Quanto à análise propriamente dita no que tange ao objetivo
proposto nesta pesquisa, constatamos que o texto, nas OCEM, é
compreendido como um artefato que materializa os sentidos na
composição textual. Dessa forma, não identificamos que o documento
analisado apresenta a noção mais recente de texto, ou seja, a de que
ele é um conjunto de multissistemas que convergem na prática para
formar sentido.
Como afirma Marcuschi (2008), a escola “trata o texto como um
container, onde se ‘entra’ para pegar as coisas” (p. 242), no entanto
o texto é um processo, um evento. Entendido assim, o texto se dá na
interação, e os efeitos de sentido são construídos pelos usuários na
relação com os textos em situações reais de uso da língua. Sendo
um sistema complexo e instável, é preciso entendê-lo em determinado
contexto com objetivos definidos, e não apenas como um produto
acabado, pronto para ser utilizado em sala de aula simplesmente para
que sejam reconhecidas situações comunicativas. É preciso que os
textos sejam entendidos em sua complexidade.
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Resumo:
Este capítulo trata da leitura digital como instrumento motivador para
professores a fim de promover aulas mais atrativas e dinâmicas, despertadoras
do interesse e participação dos educandos. Objetiva analisar a relevância do
letramento digital na prática diária dos educadores do século XXI. Conceitua
letramento digital como a inserção de uma nova prática educativa nos dias
atuais que permite aos professores e alunos a possibilidade de localizar, avaliar
e usar efetivamente a informação necessária a fim de contribuir na formação
de indivíduos conscientes para um novo mundo letrado, ressalto a importância
desta ferramenta como um investimento para formação e capacitação de
competências e habilidades dos professores utilizadores desta nova temática
e para o aluno no processo de aprendizagem.
Palavras-chave:
Letramento Digital; Prática Docente; Formação Docente.
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LETRAMENTO DIGITAL: O QUE É ISSO?
O termo letramento digital expressa à inserção de uma nova
prática educativa nos dias atuais e entende-se, este termo como define
a Association of College & Research Libraries trata-se de “uma série
de habilidades que requer dos indivíduos reconhecerem quando a
informação faz-se necessária e tiver a habilidade de localizar, avaliar
e usar efetivamente a informação necessária” (CESARINI, 2004, apud
SOUZA, 2007, p. 57).
Ainda para conceituar Letramentos Digitais, Buzato (2006, p. 16)
define como:
Conjuntos de letramentos (práticas sociais) que se apóiam,
entrelaçam e apropriam mútua e continuamente por meio de
dispositivos digitais para finalidades específicas, tanto em
contextos socioculturais geograficamente e temporalmente
limitados, quanto naqueles construídos pela interação mediada
eletronicamente. (BUZATO, 2006, p.16)

Desta forma, o letramento digital deve ser visto como um aliado
no processo de construção do conhecimento e como recurso valioso
utilizado no cotidiano junto com outros conteúdos promovendo a
interdisciplinaridade. Assim, podemos desenvolver atividades que
estimulem e desenvolvam práticas onde os nossos alunos se sintam
motivados em aprender o que irão utilizar na sua vida, fazendo uso
competente desta nova ferramenta favorecendo um melhor convívio
com um ambiente digitalmente letrado.
Nesse contexto, faz-se necessário que os educadores estejam
preparados para esta nova metodologia e saiba como explorar junto
com seus alunos sua prática, pois essa ferramenta digital pode
contribuir na formação de indivíduos conscientes desta para um novo
mundo letrado digitalmente.
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No decorrer deste capítulo mostraremos que é possível de
acordo com uma prática inovadora do educador, trabalhar este tema
influenciando no processo de letramento digital, visando à formação
de indivíduos conscientes e críticos de acordo com o tema trabalhado.
Assim, este estudo objetiva analisar a influência do Letramento Digital
na prática diária dos educadores do século XXI, para tanto, a pesquisa
será documental bibliográfica fundamentando-se em estudos já
publicados em livros, revistas especializadas, artigos de jornais
eletrônicos, artigos científicos sobre o contexto e sites relacionados.

O EDUCADOR DO SÉCULO XXI
Devido às mudanças nos dias atuais, fazem-se necessário
adequar nas salas de aula as práticas inovadoras com a era da
tecnologia. O momento oferece desafios e diariamente impulsiona
aos profissionais da educação a se adequarem às novas ferramentas,
portanto, o educador deve ser flexível e andar de acordo com o
ritmo dos seus alunos, de forma que, ao passo que ele ensina,
também aprende. Percebendo que a educação está em constante
processo de desenvolvimento e que a mesma não é algo estático,
como afirma Paulo Freire “é preciso insistir: este saber necessário
ao professor que ensinar não é transferir conhecimento não apenas
precisa ser apreendido por ele e pelos educandos nas suas razões
de ser, mas também precisa ser constantemente testemunhado,
vivido” (FREIRE, 1997, p.32). Assim, o professor do século XXI
deve ser o facilitador deste processo, mediando as informações e
estando sempre pronto para aprender as novas tecnologias e assim
colocar em prática seus ensinamentos.
É de fundamental relevância que os professores do século XXI se
apropriem desta nova influência digital, refletindo a importância destas
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novas ferramentas nas suas aulas, planejando aulas dentro desta nova
perspectiva e, desta forma, conquistando dia a dia seus alunos.
Vislumbra-se neste contexto, a possibilidade de o professor
ampliar seus conhecimentos e maneiras de trabalhar suas práticas
de ensino, unindo o livro impresso ao universo do repositório virtual
de conhecimento, além de incentivar seus alunos a se utilizarem
das tecnologias a fim de construírem autonomamente seus próprios
conhecimentos. Sobre este assunto, Tavares (1999 apud Braga; Costa,
2000, p. 75) respalda:
A literatura atual aponta que a introdução progressiva da
tecnologia na educação tem contribuído para uma mudança
no papel do professor, que tenta assumir a função de
moderador ou facilitador, estimulando a comunicação em rede,
compartilhando informações e encorajando seus alunos a
construírem seu próprio conhecimento ao realizarem atividades
online. (TAVARES, 1999, apud BRAGA; COSTA, 2000, p.75)

Partindo dessa reflexão, o educador precisa assumir um
compromisso de mudança, de maneira a não continuar com os mesmos
métodos de séculos passados, através da inovação de suas aulas e
suas metodologias. Desse modo, estará oferecendo oportunidades aos
educandos, construindo pessoas capazes de utilizar e compreender
as novas tecnologias para aprimorar seus conhecimentos.
Assim, professor do século XXI deve ser um educador que
planeja suas aulas com criatividade e dentro da realidade dos seus
alunos. Nesse novo tempo é preciso adequar as aulas procurando
saber o que é de interesse dos alunos, tornando-os parceiros nesta
aprendizagem. Para tanto, é preciso que os professoresbusquem
constantes capacitações e conheça o máximo possível sobre os
benefícios de novas ferramentas como a internet, pois o papel do
educador como mediador deste processo é de ser o facilitador,
apontando caminhos para os desafios deste mundo contemporâneo.
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A respeito dessa renovação dos conhecimentos, Bairral (2005,
p.49) argumenta que
[...] a formação continuada deve propiciar ao professor o
uso de ferramentas para enfrentar, individual e coletivamente,
situações de aprendizagem novas e de tipos diferentes [...],
sendo nestes momentos que os profissionais da educação têm
a oportunidade de aprimorar e atualizar o seu conhecimento.
(BAIRRAL, 2005, p.49)

A escola deve ser um lugar atrativo, onde o aluno tenha o prazer
de ir e permanecer com vontade de trocar idéias e conhecimentos,
de sorte que a mesma deve fazer parte da vida do indivíduo e ser
lembrada como uma ótima referência. Como afirma Gadotti:
Mas é na escola que passamos os melhores anos de nossas
vidas, quando crianças e jovens. A escola é um lugar bonito,
um lugar cheio de vida, seja ela uma escola com todas as
condições de trabalho, seja ela uma escola onde falta tudo.
Mesmo faltando tudo nela existe o essencial: gente, professores
e alunos, funcionários, diretores. Todos tentando fazer o que lhes
parece melhor. Nem sempre eles têm êxito, mas estão sempre
tentando. Por isso, precisamos falar mais e melhor das nossas
escolas, de nossa educação. (GADOTTI, 2008, p.02)

Ainda para Gadotti (2008) a escola do século XXI deve
oferecer para os alunos, educadores que além de qualificados
sejam estimulados a continuar se qualificando, reconhecendo
esta ação como: ponderação, investigação, atuação, exploração,
funcionalidade, argumentação, reavaliação e criação teórica, de forma
diferente que apenas teorias secas e pagamentos lucrativos. Para
tanto, o estabelecimento de ensino precisa também contribuir com
estes profissionais com incentivos que os façam repensar sobre seus
métodos de ensino, sua concepção de vida e o que estiver relacionado
com um bom preparo para um ensino e aprendizagem eficientes.
Para enfatizar as palavras de Gadotti, Paulo Freire também
argumenta:
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Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses
que-fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto
ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque
busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso
para constatar, constatando, intervenho intervindo educo e me
educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e
comunicar ou anunciar a novidade. (Freire, 1997, p.32)

Desta forma, entende-se que para que a aprendizagem tenha
bons resultados, o educador necessita, como todo bom profissional,
gostar do que faz ter prazer em transmitir ensinamentos, refletindo
sempre sobre a importância do seu papel na sociedade, mesmo que
não seja reconhecido como deveria ser, deve manter o compromisso
de continuar desenvolvendo pesquisas em sua área a fim de poder
oferecer o melhor ensino aos seus alunos. Como declara Gadotti:
Espera-se do professor do século XXI que tenha paixão de
ensinar, que esteja aberto para sempre aprender, aberto ao
novo, que tenha domínio técnico-pedagógico, que saiba contar
estórias, isto é, que construa narrativas sedutoras para seus
alunos. Espera-se que saiba pesquisar, que saiba gerenciar uma
sala de aula, significar a aprendizagem dele e de seus alunos.
Espera-se que saiba trabalhar em equipe, que seja solidário.
(GADOTTI, 2008 p. 04)

Estas atitudes do profissional educador que Gadotti, Paulo
Freire e outros autores ressaltam, não são meras especulações, mas
estão baseadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN) nº. 9394/96, em seu art. 67 que antevê que os institutos de
ensino devem promover a qualificação dos profissionais da educação.
Percebe-se claramente que o profissional precisa capacitar-se
sempre, a formação acadêmica não é suficiente, pois o mundo evolui
de forma rápida e se faz necessário que o educador esteja flexível
para novos desafios e novos conhecimentos, para serem repassados
para seus alunos, como mediador e facilitador do processo de
aprendizagem. A respeito desta necessidade de formação dos
educadores para recapacitação, Marcelo García (1999, p.26) reitera:
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[...] é a área de conhecimentos, investigação e de propostas
teóricas e práticas que, no âmbito de Didática e da Organização
Escolar, estuda os processos através dos quais os professores em formação ou em exercício - se implicam individualmente ou
em equipe, em experiências de aprendizagem através das quais
adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, competências
e disposições, e que lhes permite intervir profissionalmente no
desenvolvimento do seu ensino, no currículo e da escola, com
o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos
recebem. (GARCÍA, 1999, p.26)

Nesse sentido, o profissional educador precisa estar
disponível às mudanças e acompanhamento às novas tecnologias,
sem perder seus valores, suas raízes e seus princípios, mas, que
esteja pronto para esta velocidade do mundo digital, com novos
desafios e com uma mente bastante aberta para o novo, capaz
de transformar suas aulas em exposições atrativas que estejam
de acordo com o interesse dos alunos e dentro de sua realidade,
respeitando o conhecimento prévio que cada um tem sendo ele o
mediador deste processo de aprendizagem.

LETRAMENTO DIGITAL NA ERA DO SÉCULO XXI
Com a chegada da internet no mundo globalizado, muitos
recursos e ferramentas tecnológicas foram invadindo o cotidiano do
indivíduo, e neste ínterim, o processo de ensino/aprendizagem sofreu
muitas transformações. Com isso, profissionais dedicados à educação
tiveram que investigar como “os usos e os impactos de novas práticas
de ensino aliadas aos recursos tecnológicos podem influenciar nos
processos de aprendizagem”. (RODRIGUES, 2013)
Devido à importância dessa mudança de prática, não se pode
deixar de lado um mecanismo tão importante e tão em evidência que é
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o recurso tecnológico, diante disso, o letramento digital é uma dessas
novas ferramentas digitais que devem fazer parte do planejamento do
professor, pois além de auxiliá-lo neste sentido, também servirá para
tantas outras especificidades em sua profissão, portanto, é necessário
que primeiro o professor queirafazer uso desse novo recurso, aliando
assim sua prática a uma nova perspectiva de aprendizagem para os
seus alunos. A respeito dessa ferramenta, Kleiman afirma que:
[...] não envolve necessariamente as atividades específicas de
ler ou escrever. Podemos definir hoje [...] como um conjunto de
práticas sociais que usam a escrita enquanto sistema simbólico
e enquanto tecnologia, em contextos específicos, para objetivos
específicos. (KLEIMAN, 2008, p.19)

Dentro desse contexto, para definir letramento digital,
verifiquemos o que autores da área consideram esta ferramenta.
Para Soares (2002 apud MOREIRA, 2012, p. 3) “o sintagma
letramento digital é usado para referir-se à questão da prática de leitura
e escrita possibilitada pelo computador e pela internet”.
Segundo Rodrigues (2013, p. 1) letramento digital é uma
modalidade de letramento pelo uso de diversos recursos tecnológicos
e gêneros digitais, gêneros de textos/discursos específico das mídias e
suportes textuais oriundos dos objetos digitais e virtuais da informação
e da comunicação.
Desta forma, de acordo com estes conceitos, entende-se
que o letramento digital abre uma gama de probabilidades para
que uma aula seja bem explanada, visualizada, a partir de uma
prévia elaboração por pesquisas neste mundo virtual tão vasto de
informações relevantes para o professor e consequentemente para o
aluno. De acordo com Barreto:
Os novos meios abrem outras possibilidades para a educação,
implicam desafios para o trabalho docente, com sua matéria
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e seus instrumentos, abrangendo o redimensionamento do
ensino como um todo: da sua dimensão epistemológica aos
procedimentos mais específicos, passando pelos modos de
objetivação dos conteúdos, pelas questões metodológicas e
pelas propostas de avaliação. (BARRETO, 2004, p.23)

Dentro desse assunto, de acordo com Moreira (2012), a
urgência das pessoas para serem letradas digitalmente ocorreu pelo
fato de entenderem que uma origem digital pode abrir possibilidades
de reproduzir muitos formatos de documentos de texto, como
imagens, sons, etc.
Nesse sentido, é de suma relevância que os educadores façam
uso das tecnologias da informação e da comunicação, como também
ressalta Rodrigues (2013), pois estas ferramentas constituem inovadas
maneiras de se capacitar e ensinar, de forma que com esta utilização
nas apresentações em sala de aula, a atmosfera da educação fica
menos formal, mais descontraída possibilitando o desbravamento de
informações no âmbito virtual. Sobre este assunto, Cascarelli (2007,
p. 8) argumenta que “para atualizar os docentes é preciso repensar
a sala de aula, refletir sobre os ambientes de ensino/aprendizagem,
reconfigurar conceitos e práticas”.
Por isso, entende-se que o letramento digital no método de
alfabetização no cotidiano do educando proporciona a obtenção da
independência no manejo do computador, além disso, permite ao
docente a utilização de mais um mecanismo de contribuição pedagógica
no sistema de alfabetização por intermédio do letramento digital, mas,
segundo autores, “essa prática só é possível quando o professor tem o
domínio dessas ferramentas e as inclui em seu planejamento” (JESUS;
PROPODOSKI, 2012, p. 4).
É importante ressaltar que é de grande relevância o manuseio
do letramento digital com os alunos desde a educação infantil, a fim de
que as crianças aprendam logo cedo a lidarem com esta ferramenta
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e, consequentemente, sejam alfabetizadas e letradas em contato com
o mundo virtual.
Ademais, quando se refere à criança, deve-se sempre
pensar em inovação e o novo requer alteração de atitude, como
também mudança de prática, mas muitas vezes os educadores
preferem continuar inalteráveis e com métodos antigos que não
despertam interesses nos alunos e consequentemente geram uma
aprendizagem fragmentada.
Na verdade preferem se manter em práticas que os façam
sentir-se mais seguros, deixando assim as crianças enfileiradas e sem
poder participar de maneira interativa, buscando as inovações que os
recursos digitais os oferecem, porém “os professores precisam encarar
esse desafio de se preparar para essa nova realidade, aprendendo
a lidar com os recursos básicos e planejando formas de usá-los em
suas salas de aula” (CASCARELLI, 2007, p. 31). Empregar o letramento
digital desde a educação infantil como um instrumento de instrução
e conhecimento produz alunos mais conscientes e perscrutadores.
Conforme Xavier:
O letramento digital é importante por considerar a necessidade
dos indivíduos em dominarem um conjunto de informações e
habilidades mentais que devem ser trabalhadas pelas escolas
e demais instituições de ensino, a fim de capacitar os alunos
a viverem como verdadeiros cidadãos neste novo milênio,
cercado cada vez mais por máquinas eletrônicas e digitais.
(XAVIER, 2005, p.133)

Desta forma, faz-se necessário que diariamente os educadores
apropriem-se desta ferramenta e inovadora em suas aulas, planejando
atividades que aproveite este recurso de maneira prazerosa e
lúdica, favorecendo a transmissão do conhecimento. Seguramente
os recursos e mecanismos das tecnologias aprimoram o empenho
do educador e como resultado a essência de suas aulas, de forma
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que poderão favorecer a interatividade, cativando a atenção dos
educandos. Nesse sentido:
Muitas práticas sociais de leitura e de escrita podem ser
propiciadas pelos diversos meios tecnológicos, como o
computador, a internet e os telefones celulares, ou seja, meios
de comunicação cercados por palavras, textos, imagens e por
tantos outros conjuntos de signo. (FERNANDES; PAULA, 2008,
p. 184 apud RODRIGUES, 2013, p. 3)

Desse modo, a atribuição do educador neste procedimento
é de suma relevância, pois é desde a elaboração de sua aula até
a explanação da mesma que ele poderá tornar-se o orientador,
possibilitador e mediatário na forma corretada utilização das
tecnologias pelos educandos, visando propiciar a obtenção de uma
instrução mais expressiva.
Cabe a instituição ou ao sistema capacitar o professor para
que o mesmo se adéque a esse novo recurso digital, pois, o mesmo
passa a ter papel importante e como mediador do processo deve
fugir um pouco dos livros didáticos e de atividades que não desperte
o interesse das crianças, trabalhando de forma contextualizada,
através dos recursos digitais, ampliando sua prática em busca de uma
aprendizagem significativa. Porém, é importante ressaltar que neste
método de letramento se faz necessário conhecer bem o manuseio
da tecnologia para que, além da busca à informação, tenha-se a
habilidade de retirar conhecimento e repassá-lo aos alunos.
Nesta era digital que o mundo se encontra, é importante estimular
os professores a aplicar sua aula conciliando-a com a tecnologia, mesmo
sendo uma difícil pelo fato de que a compreensão de aprendizagem é
convergida exclusivamente no educador. (MOREIRA, 2012)
É comum nos dias de hoje encontrarmos professores afirmando
que as crianças já sabem ligar, utilizar, manusear, acessar redes sociais,
jogos ou outro atrativo que esteja presente no computador, celular ou
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até em outro recurso digital, porém muitos educadores ainda estão
resistindo ao uso de tal equipamento. Percebe-se, então, que se trata
de uma questão de acomodação em se apropriar do novo, todavia,
nos dias atuais:
Há uma necessidade de o professor estar sempre buscando
uma formação continuada, principalmente na área tecnológica,
para poder atuar com um ensino de qualidade aos seus alunos
e a si mesmo, pois hoje o uso dos computadores já faz parte da
realidade dos alunos. (JESUS; PROPODOSKI, 2012, p. 8)

Dentro desse contexto, o profissional precisa estar sempre se
reciclando, inovando seus conhecimentos e dentro dessa proposta,
utilizar sites educativos, conhecer bem a ferramenta virtual e instruir
o uso deste recurso deve ser feito de forma responsável e dentro dos
limites, para que o mesmo não seja utilizado de maneira inadequada.
Apresentar jogos interativos, estimulando o trabalho em grupo de
maneira educativa, é outra forma de utilizar tal recurso de maneira
eficaz. Entretanto, vale lembrar que a relevância do letramento, tanto
do tipo usual quanto do digital, é muito mais do que saber ler e escrever
ou navegar na internet.
Os documentos digitais são conhecidos também como
ferramenta online de comunicação, interatividade e socialização,
além de toda essa gama de benefícios, se bem utilizados, são
grandes provedores de conhecimentos, tornam-se assim excelentes
aliados do educador.
Um dos fatores primordiais para a obtenção do sucesso na
utilização da informática na educação é a capacitação do
professor perante essa nova realidade educacional. O professor
deverá estar capacitado de tal forma que perceba como deve
efetuar a integração da tecnologia com a sua proposta de
ensino. (TAJRA, 2004, p. 14)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, dentro desse aspecto, conclui-se que o letramento
digital é importante por proporcionar muitas possibilidades para
o educador e consequentemente para o educando. Além disso, as
instituições precisam inserir esta prática na realidade educacional dos
seus alunos, bem como do seu corpo docente, capacitando-os nesta
perspectiva, preparando-os para aproveitar esse suporte digital dentro
desse do âmbito do letramento.
Diante da globalização em que nos encontramos e considerando
o grande avanço tecnológico que esta vem proporcionando, tornamse mais do que necessário que o profissional da atualidade se utilize
das ferramentas digitais a fim de se capacitarem cada dia mais para
poderem acompanhar esta modernização.
Dessa forma, dentro do estudo apresentado, observaram-se que
para que os educadores tenham sucesso em sua prática educativa é
preciso que unam à metodologia antiga este novo suporte educacional
que as tecnologias vieram propiciar.
Dentro deste avanço tecnológico é necessário que o professor
esteja preparado para esta prática, considerando a importância da
tecnologia na educação, desde a Educação Infantil, a fim de desenvolver
seu trabalho através de atividades lúdicas, contextualizadas e
significativas dentro da realidade social onde o mesmo está inserido,
de forma que na medida em que a tecnologia vai evoluindo, o educador
também deverá se capacitar contextualizando-se a esta ferramenta
como sua aliada à profissão na prática do ensino.
Através da pesquisa bibliográfica observou-se que os recursos
digitais são ferramentas de grande relevância para o educador do
século XXI no que diz respeito à elaboração de planejamentos mesmo
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sem abandonar os conteúdos curriculares, também a aquisição de
novos conhecimentos dentro da área do ensino, ainda a estratégia com
modernos métodos atrativos que tornem a aula mais agradável entre
outros benefícios que este instrumento pode acrescentar ao professor
a fim de que este adquira segurança em repassar os conteúdos de
forma lúdica e prazerosa, fazendo com que a aprendizagem aconteça
de maneira favorável para seus alunos.
Portanto, é necessário que tanto o educador como o
educando possam ter acesso a este recurso, adquirindo autonomia
e desenvolvendo cada dia mais habilidades dentro do mundo digital,
faz-se necessário que as instituições pensem em um projeto que
contemple esta necessidade a fim de disponibilizar esses recursos
digitais e preparar os educadores diante desta nova prática, viabilizando
o acesso à informação como também sua utilização no cotidiano dos
alunos, proporcionado autonomia no manuseio do computador e na
construção e ampliação do seu conhecimento de mundo.
Espera-se com este estudo influenciar as instituições de ensino,
professores e profissionais da área a adequarem-se ao letramento
digital com vistas a uma prática de trabalho mais eficiente, que
desenvolva conhecimentos e proporcione crescimento educacional.
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Resumo:
Nosso objetivo neste capítulo é mostrar a concepção de texto a partir da maneira
como é tratado pela Linguística Textual (KOCH, 2015) e de observar como os
usuários da língua são levados a construir os sentidos de determinadas nuances
da língua como a ambiguidade (ALMEIDA, 1990; BONIATTI e BIDARRA, 2011),
a ironia (FERRAZ, 1987; DUARTE, 1994, 2006) e o humor (ZILES, 2003; MATEO,
2010; ROSETTI, 2017), além de tratarmos sobre o conceito de intertextualidade
(FIORIN, 2016) e o papel das figuras de linguagem (BALLY, 1951; MARTINS,
2008; KOCH e ELIAS, 2012) na interpretação de textos. Ao final de nossa
exposição, esperamos que o leitor seja capaz de refletir de que forma o texto
é tratado pela Linguística Textual e os mecanismos utilizados na construção de
sentido e, a partir de nossa reflexão, seja capaz de adentrar no estudo do texto.
Palavras-chave:
Texto; Linguística Textual; Figuras de linguagem.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A linguagem é entendida como o mecanismo que difere os
homens dos animais irracionais no sentido de se concretizar por meio
de um código, uma língua que pode ser manifestada, grosso modo, de
duas grandes maneiras: oral e/ou escrita.
Uma língua deve envolver, no mínimo, seis elementos
intimamente ligados entre si para que haja de fato a comunicação,
sendo eles: (i) o falante/emissor/locutor24, (ii) o ouvinte/receptor/
interlocutor, (iii) o referente, (iv) a mensagem, (v) o código e (vi) o canal,
segundo Jackobson (2008). De maneira mais sucinta, podemos reduzir
a comunicação a três elementos indissociáveis, sendo eles: (i) emissor,
(ii) receptor e (iii) texto, uma vez que, neste último, desde o referente ao
canal emergem no uso durante a comunicação.
Entendemos, pois, que efetiva comunicação ocorra entre as
pessoas por meio de um texto que se torna a concreta manifestação da
linguagem, podendo ser escrito, falado ou gesticulado e que funciona
como ponto de partida e de chegada para o estudo da língua, contendo
em si desde questões estruturais (Estruturalismo e Gerativismo) até a
maneira como este pode ser moldado a partir do uso (Funcionalismo)
e do contexto no qual dele se faz uso (Pragmática).
Nosso objetivo neste capítulo é, portanto, mostrar a concepção
de texto a partir da maneira como é tratado pela Linguística Textual e de
observar como os usuários da língua são levados a construir os sentidos
de determinadas nuances da língua como a ambiguidade, a ironia e
o humor, além de tratarmos sobre o conceito de intertextualidade e o
papel das figuras de linguagem na interpretação de textos.

24 Não entraremos aqui na discussão acerca das nomenclaturas dos elementos da
comunicação. Para mais detalhes, ver Veras-Lima (2019).
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Ao final de nossa exposição, esperamos que o leitor seja capaz
de refletir de que forma o texto é tratado pela Linguística Textual e os
mecanismos utilizados na construção de sentido e, a partir de nossa
reflexão, seja capaz de adentrar no estudo do texto.

O CONCEITO DE TEXTO E OS
MODELOS DE LEITURA
A Linguística enquanto ciência teve como foco, durante muito
tempo, as normas que regem a língua (MUSSALIM e BENTES, 2012),
sendo somente a partir dos anos 1960 que o texto começou a ocupar
lugar de destaque para os linguistas.
Inicialmente, segundo Koch (2015), o estudo do texto recebeu
o nome de Linguística do Texto, tendo como foco a leitura e voltandose apenas para a análise transfrásica e/ou para a construção de
gramáticas do texto, privilegiando o estudo da coesão muitas vezes
equiparada à coerência e, por volta dos anos 1980, passou a ser
denominada de Linguística Textual tendo como foco o texto desde a
sua produção até a sua recepção tornando, assim, o conceito de texto
e leitura intimamente ligados e dependentes entre si.
Uma das tônicas da década de 1980 foi justamente a ampliação
significativa do conceito de coerência, quando, adotandose uma perspectiva pragmático-enunciativa, passou-se a
postular que a coerência não constitui mera propriedade ou
qualidade do texto em si, mas que é um fenômeno muito
mais amplo, visto que ela se constrói, em dada situação de
interação, entre o texto e seus usuários, em função da atuação
de uma complexa ordem linguística, cognitiva, sociocultural e
interacional. (KOCH, 2015, p.12)

Segundo Koch (2015), nos primeiros anos de estudo da
Linguística Textual, o texto era entendido como o veículo da língua que
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continha todas as informações dadas ao seu leitor, sem necessidade
de maiores interpretações e, por isso, a leitura era vista como uma
atividade na qual o leitor teria somente de possuir conhecimento
linguístico para retirar deste texto todas as informações necessárias.
Este modelo de leitura, conhecido como bottom-up (LEFFA,
1996) é baseado apenas na decodificação da língua, isto é, tendo o
leitor conhecimento de vocabulário e das estruturas de dada língua, ele
será capaz de chegar à interpretação completa do que fora lido.
Uma analogia que parece refletir esta acepção de leitura é a de
que o texto é uma mina, possivelmente com inúmeros corredores,
cheio de riquezas, mas que precisa ser persistentemente
explorada pelo leitor. Essa leitura de extração de significado está
associada à ideia de que o texto tem um significado preciso,
exato e completo que o leitor-minerador pode obter através do
esforço e da persistência. Como o texto contém o significado,
esse texto precisa ser apreendido pelo leitor na sua íntegra.
(LEFFA, 1996, p. 12)

Outro conceito de texto surgiu na Linguística Textual a partir dos
estudos do Van Dijk (1972) defendia que o texto apresentado não traria
todas as informações prontas, pois as questões sintático-semânticas
levariam o leitor a ter um leque de possíveis interpretações.
Nos estudos psicolinguísticos – estudos que tratam da aquisição,
processamento, desenvolvimento e perda da linguagem – passou a
ser defendido que o processo de leitura/interpretação aconteceria na
mente do leitor e que este seria capaz de acessar nos módulos mentais
todas as informações possíveis e necessárias para dar sentido ao lido,
ficando esta concepção conhecida como top-down (LEFFA, 1996).
A leitura não é interpretada como um procedimento linear,
onde o significado é construído palavra por palavra, mas
como um procedimento de levantamento de hipóteses. O
que o leitor processa da página escrita é o mínimo necessário
para confirmar ou rejeitar hipóteses. A compreensão é um
produto final, acabado, mas um processo que se desenvolve
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no momento em que a leitura é realizada. A riqueza da leitura
não está necessariamente nas grandes obras clássicas, mas
na experiência do leitor ao processar o texto. O significado não
está na mensagem do texto, mas na série de acontecimentos
que o texto desencadeia do leitor. (LEFFA, 1996, p.14-15)

Com a evolução do conceito de texto dentro da Linguística
Textual, os modelos de leitura (bottom-up e top-down) davam conta
parcialmente da explicação do que, de fato, aconteceria durante a
leitura na mente do leitor e como este construía os sentidos para
o texto sendo necessárias, portanto, novas formulações acerca
destes modelos.
Enquanto o conceito de texto sofria influências vindas das
ciências cognitivas e sociais, a concepção de leitura estagnava em dois
modelos excludentes entre si e, ao notar que estes modelos poderiam,
na verdade, serem complementares, passou-se a assumir que, durante
a leitura, há trocas de informações entre o leitor e o texto em um processo
de interação, surgindo, assim, o modelo de leitura denominado de
modelo interativo interacional (PINTO e RICHTER, 2017).
O mais eficiente processamento de texto é o interativo, que
combina os modelos top-down e bottom-up. A dependência de
um modo de processamento e a negligência de outro constituem
a causa das dificuldades de leitura. Um leitor maduro, dessa
forma, usa os dois processamentos, mudando de um para o
outro durante a leitura, enquanto um leitor menos habilidoso
tende a focar apenas um, produzindo prejuízos que afetam a
compreensão do texto. (PINTO e RICHTER, 2017, p. 06)

Porém, no âmbito da Linguística Textual, os estudiosos do texto
defendiam que este, além de ser um espaço social e discursivo, fazia
emergir marcas e vozes em sua superfície que tendiam a dialogar,
discutir com a voz do leitor e, por conta desta visão de texto enquanto
vivências e espaço de troca de informações entre um emissor e um
receptor que tem suas próprias marcas sócio-históricas e ideológicas,
tornando esta a mais atual concepção de leitura.
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Contudo, muita discussão se faz para além dos modelos de
leitura, pois o que mais importa é compreender como o leitor constrói o
sentido das informações dadas pelo texto e quais são os mecanismos
envolvidos nesta atividade mental.

A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS PARA O TEXTO
É sabido que as questões de cunho morfossintático e
semântico estão na base do processamento da leitura, mas que
fatores como o meio no qual o texto está sendo veiculado, seu
formato e seu estilo também influenciam nas inferências que o
leitor faz, já que a leitura ocorre através da constante construção de
sentidos (KOCH e ELIAS, 2013).
De acordo com Koch (2014), a construção de sentidos envolve
desde fatores estruturais, como conhecimentos gramaticais e o tipo
de linguagem utilizada no texto, até fatores cognitivos, como os
conhecimentos armazenados na mente do leitor e a memória.
Por questões estruturais, Koch (2014) entende a estrutura de um
texto a partir de dois mecanismos distintos, mas que se complementam
de forma tão dependente que a ausência de um acarreta problemas na
compreensão do outro.
Para esta autora, o âmbito da microestrutura do texto corresponde
ao nível no qual o leitor faz interpretações a partir da ligação existente
entre as palavras. A microestrutura está no nível da coesão, sendo
este o mecanismo “que vai tecendo o ‘tecido’ (tessitura) do texto”
(KOCH, 2014, p.15).
Já o âmbito da macroestrutura faz o leitor retirar informações
a partir do que foi dito ao longo do texto como um todo, observando

sumário

189

linguística

a
na teoria e na prática

as informações explícitas e buscando compreender as informações
implícitas. A macroestrutura está, portanto, no nível da coerência.
A coerência está diretamente ligada à possibilidade de se
estabelecer um sentido para o texto, ou seja, ela é o que faz com
que o texto faça sentido para os usuários, devendo, portanto,
ser entendida como um princípio de interpretabilidade, ligada
à inteligibilidade do texto numa situação de comunicação e à
capacidade que o receptor tem para calcular o sentido do texto.
(KOCH e TRAVAGLIA, 2014, p.21)

Com tais concepções, percebemos que, para Koch (2015),
o primeiro fator de construção de sentido para o texto está ligado à
coesão e à coerência, pois a autora defende que todo leitor precisa
ter o mínimo e conhecimento sobre o tipo de linguagem que será
por ele lida, pois, por exemplo, ler um livro de Machado de Assis
demanda conhecimento de linguagem verbal, enquanto ler uma placa
de trânsito na qual está escrita há somente um símbolo em vez de
palavras demanda conhecimento de linguagem não-verbal, já para ler
uma tirinha da Mafalda é necessário que se tenha conhecimento de
linguagem verbal e de linguagem não-verbal simultaneamente.
É necessário, pois, que tenhamos a consciência de que a
leitura é um processo que, nos dias atuais, demanda cada vez
mais conhecimentos, pois, além da capacidade de compreender
diversos tipos de linguagem, é preciso ter conhecimento sobre
gêneros textuais, uma vez que a forma e o estilo de cada um
ajuda na construção de sentidos, além da ideia de que, a cada
dia, novos gêneros surgem nos mais diversos meios, criando uma
linguagem semiótica de maneira multimodal, o que exige do leitor
mais conhecimentos (OLDONI e FREITAS, 2017).
Por conta desta necessidade de construção de sentido para o
texto, segundo Koch (2015), o leitor, durante o processo de leitura,
interage com o texto de modo a ser capaz de fazer inferências a partir
de seu conhecimento (i) linguístico, (ii) de mundo e (iii) interativo.
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Entendemos, baseados em Leffa (1996) e em Koch (2015) que
o (i) conhecimento linguístico são os conhecimentos de morfossintaxe,
semântica e fonética/fonologia que o leitor deve ter durante a construção
de sentido para o texto, enquanto o (ii) conhecimento de mundo faz o
leitor rememorar os seus conhecimentos sobre fatos e personagens
sócio-históricos aos quais o texto pode remeter, bem como a todo e
qualquer conhecimento que o leitor tenha adquirido ao longo de sua
vida e que possa ajudá-lo a construir o sentido para o texto. Já o (iii)
conhecimento interativo faz emergir a interdiscursividade (FIORIN,
2016) do texto, sendo necessário observar quais são as vozes, as
ideologias trazidas pelo/no texto e que podem ser corroboradas ou
não pelo leitor.
A fim de melhor compreender os mecanismos envolvidos na
construção de sentidos de um texto, é preciso dar atenção para certos
fatores que estão diretamente envolvidos com tal processo e que
são responsáveis pela manutenção/alteração do sentido, como (i) a
intertextualidade, (ii) as figuras de linguagem e (iii) a polissemia.

A INTERTEXTUALIDADE
Segundo Fiorin (2016), o conceito de intertextualidade foi
introduzido no meio acadêmico ocidental por meio dos estudos de
Kriesteva em 1967 ao renomear o conceito de interdiscursividade
bakhtiniana que diz respeito ao fato de que todo enunciado proferido por
um locutor gera (ou deveria gerar) uma resposta-ativa do interlocutor,
o que, dentro da teoria do discurso, acarreta uma troca de vozes e,
assim, há uma sobreposição de discursos em uma cadeia dialógica.
Portanto, de acordo com as definições dadas por Kriesteva,
texto é discurso e intertextualidade é interdiscurso, o que tem gerado
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bastantes problemas de nomenclatura entre os estudiosos dos gêneros
discursivos e da Linguística Textual (BRAIT, 2005).
Adotando a nomenclatura acima proposta, Koch (2015,
p.143) indica que a intertextualidade strictu senso abarca o conceito
de polifonia, ocorrendo “quando, em um texto, está inserido outro
(intertexto) anteriormente produzido, que faz parte da memória
social de uma coletividade ou da memória discursiva” e pode ser
explícita ou implícita.
A intertextualidade será explícita quando, no próprio texto,
é feita menção à fonte do intertexto, como acontece nas
citações, referências, menções, resumos, resenhas e
traduções, na argumentação por recurso à autoridade, bem
como, em se tratando de situações de interação face a face,
nas retomadas do texto do parceiro, para encadear sobre
ele ou contraditá-lo. (…) Em se tratando de intertextualidade
implícita, o que ocorre, de maneira geral, é que o produtor do
texto espera que o leitor/ouvinte seja capaz de reconhecer
a presença do intertexto, pela ativação do texto-fonte em
sua memória discursiva, visto que, se tal não ocorrer, estará
prejudicada a construção do sentido, particularmente no
caso da subversão. (KOCH, 2015, p. 143-144)

Para Fiorin (2016), as marcas linguísticas que remetem a outras
vozes que constroem a interdiscursividade/intertextualidade podem
ser encontradas por meio de citações, aspas, discurso direto, discurso
indireto, discurso indireto livre, paráfrase (estilização) e/ou paródia.
Segundo o autor, estes mecanismos fazem com que o leitor seja capaz
de entender que outros textos estão em contato com o texto lido e que
conseguir trazê-los à tona durante a interação leitor-texto serve para
dar sentido e, assim, levar a uma compreensão mais ampla.
É por conta desta necessidade de reconhecimento dos textos
que estão em laços de intertextualidade que Koch (2015) chama a
atenção para o fato de que, caso o leitor não reconheça os textos,
se o conhecimento de mundo do leitor não o levar a ligar os textos
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entre si, de nada servirá este mecanismo na construção de sentidos
para o texto.
Podemos exemplificar o mecanismo de intertextualidade a
partir da expressão lavar as mãos que é comumente utilizada no
sentido de ficar livre de qualquer culpa sobre algo e que é repassada
de geração em geração. Entretanto, poucas pessoas conseguem
correlacionar a expressão com a cena bíblica na qual Pôncio Pilatos
lava as mãos para metaforizar a sua não-culpa na morte de Jesus
havendo, pois, intertextualidade entre esta expressão comumente
usada e o texto evangélico.
Através deste exemplo, somos capazes de observar que,
se o leitor não for capaz de correlacionar os textos que estão
postos em intertextualidade, ou ele pede ajuda a outras pessoas
para explicá-lo e, assim, compreenda-o ou ele não será capaz de
construir sentido para o texto.

OS TIPOS DE LINGUAGEM
Outra questão que merece atenção quando se fala sobre a
construção de sentido diz respeito ao tipo de linguagem utilizada no texto.
Não se trata, neste ponto, de reconhecer a linguagem
enquanto verbal ou não-verbal, mas de entender o sentindo, o
cunho semântico, dado no contexto uma vez que a linguagem pode
ser denotativa ou conotativa.
A questão do conhecimento do tipo de linguagem pelo âmbito
semântico leva o leitor a ser capaz de entender (ou construir) o sentido
dado a uma palavra ou expressão de acordo com a maneira em que
foi empregada no texto.
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Tal questão ocorre quando um emissor diz ou escreve algo
como Eu quero uma Coca levando o receptor a dois possíveis
comportamentos, (i) oferecer ao emissor o refrigerante da marca
especificada ou (ii) oferecer ao emissor um refrigerante de qualquer
marca por entender que ele utilizou da marca para generalizar o
produto (KOCH e ELIAS, 2012).
Torna-se, então, necessário que o leitor tenha a compreensão de
que as palavras ou expressões podem ora aparecer no sentido mais
restrito de sua acepção, ou seja, ter o sentido expresso unicamente
de acordo com o significado dado a ela no dicionário, remetendo à
chamada linguagem denotativa, ora pode ter adquirido amplo sentido,
abarcando interpretações para além do que é proposto no dicionário,
o que o leva a imaginar o sentido dado pelo emissor, remetendo à
chamada linguagem conotativa.
Segundo Bally (1951), atrelar novos significados a palavras
ou expressões é fazer uso do instinto básico da linguagem por
levar o receptor a buscar maneiras de dar significado ao que está
desconhecido em dado momento e, na tentativa de preencher lacunas
para a compreensão global do texto, cria sentidos possíveis a partir de
seus conhecimentos de mundo.
É por este motivo que Bally (1951) afirma que as figuras de
linguagem surgem no espírito humano a partir de uma necessidade,
pois na ausência de uma palavra ou de uma expressão para melhor
uso, o receptor faz mais esforço durante a construção de sentido para
o texto, pois é preciso captar a essência do que (ou de como) o emissor
gostaria de ter dito (MARTINS, 2008).
As figuras de linguagem são subdividas a partir da raiz linguística
à qual está atrelada, de acordo com Bally (1951), podendo serem
executadas por meio de novas significações em palavras, expressar
o pensamento/julgamento (DUCROT, 1987) ou estarem modificando a
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ordem sintática dos enunciados do texto, entretanto, sempre a serviço
da retórica (FIORIN, 2016).
Por questões didáticas, preferimos assumir as definições
das figuras de linguagem de acordo com a Gramática Tradicional
(SARMENTO, 2005; BECHARA, 2012; PERINI, 2017) que subdivide as
figuras de linguagem em: (i) figuras de palavras que ocorrem quando
uma palavra assume o sentido de outra em dado contexto podendo,
grosso modo, ocorrer por meio de algum tipo de comparação, como
ocorre nas figuras denominadas comparação, metáfora, catacrese
e símile ou por meio de substituição, como ocorre nas figuras
denominadas metonímia, antonomásia e perífrase, ou ainda, pela
construção de sentido, como no caso da sinestesia.
Há também as (ii) figuras de pensamento que servem para
expor, trazer à tona uma opinião, uma ideia do emissor, como ocorre
na antítese, no paradoxo, no eufemismo, na hipérbole, na ironia e no
sarcasmo. Já (iii) as figuras de sintaxe servem para modificar a ordem
dos termos da oração, como ocorre na inversão ou no anacoluto,
servem para omitir termos, como no caso da elipse ou da zeugma,
podem retomar termos anteriormente usados como no caso da
anáfora ou podem ainda gerar concordâncias distintas do que é
previsto sintaticamente por meio da silepse que pode ser de gênero,
de número ou de pessoa.
Por fim, há as chamadas (iv) figuras de som que tendem a
ocorrer quando o emissor cria efeitos sonoros propositalmente a fim de
dar sentido a partir do som das vogais por meio da assonância, do som
das consoantes por meio da aliteração ou cria palavras que buscam
imitar o som por meio da onomatopeia (BECHARA, 2012).
Desta forma, podemos perceber que o uso das figuras de
linguagem exige do receptor mecanismos de interpretação textual para
além do esperado, pois, para construir o sentido de um texto em que
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há linguagem conotativa, é preciso, em um primeiro momento, que
o leitor seja capaz de perceber a modificação de sentido para que,
então, possa efetuar cálculos linguístico-cognitivos que o levem aos
possíveis significados que preencherão as lacunas interpretativas.

A IRONIA E O HUMOR
Dentre as mais diversas figuras de linguagem, há uma figura
de pensamento que tem ganhado espaço de estudo por ser um
campo fértil para diversas construções de sentido ao texto: a ironia.
Porém, é necessário que entendamos dois conceitos distintos, mas
complementares, afinal, o que é ironia e o que é humor?
Atualmente, a ironia tem sido entendida como a figura de
linguagem ou o mecanismo linguístico capaz de apresentar uma visão
crítica sobre determinado assunto (FERRAZ, 1987; DUARTE, 1994,
2006), enquanto o humor tem sido entendido como o efeito de sentido
que pode levar o leitor ao riso (ZILES, 2003; MATEO, 2010; ROSETTI,
2017) e, durante a leitura do texto, pode-se perceber que a ironia é um
dos mecanismos capazes de dar humor ao texto.
Um bom exemplo de ironia pode ser encontrado a partir
da análise de uma tirinha da personagem Mafalda, do desenhista
argentino Quino.
Mafalda é tida como uma criança bastante politizada e que
entende melhor de política e de assuntos do mundo adulto do que as
demais crianças ao seu redor e até mesmo do que a maioria dos adultos
que a cercam. Em diversas situações, é possível notar o discurso
irônico da personagem principal (CAVENAGHI, 2011; MALISKA e
SOUZA, 2014), como podemos observar no exemplo a seguir.
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Figura 1: Tirinha Mafalda

Disponível em: <https://www.qconcursos.com/questoes-deconcursos/questoes/345f60d7-5b> Acesso em: 26 nov 2019

Na tirinha acima, Mafalda observa sua mãe costurando o seu
uniforme da escola para o primeiro dia no jardim de infância. Ao ver sua
mãe triste e preocupada com sua ida à escola, Mafalda vai até a mãe e
diz para que não se preocupe, pois ela, Mafalda, quer ir para a escola
para aprender a ler, escrever, se formar e ter uma profissão para que
não termine na idade adulta como sua mãe e, ao sair do quarto, fala
“É tão bom confortar a mãe da gente!” o que, automaticamente, leva o
leitor ao riso graças ao efeito de humor.
Porém, é preciso interpretar as informações implícitas contidas
na tirinha, pois através da cena e da fala da personagem principal,
é feita uma crítica a mulheres que agem como a mãe de Mafalda ao
abandonar os estudos e suas perspectivas de futuro profissional em
prol de ser mãe de família e dona de casa em tempo integral sem
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outras atividades corriqueiras que possam ajudá-la a manter a saúde
física e mental.
Além da ironia, outro mecanismo semântico que tende a levar o
leitor ao riso, gerando também efeito de humor, é a ambiguidade lexical.
A ambiguidade lexical ocorre quando uma palavra ou expressão
usada no texto adquire mais de um significado possível, fazendo com
que o leitor crie duplo sentido para o termo, como podemos ver na
tirinha a seguir.
Figura 2: Tirinha - Armandinho

Fonte: Disponível em <https://descomplica.com.br/blog/portugues/
lista-ambiguidade-polissemia/> Acesso em 26 nov 2019

Na tirinha acima é preciso, de antemão, alinhar a linguagem
verbal e a linguagem não-verbal a fim de que se possa construir o
sentido do texto, pois, junto ao que está exposto por meio de palavras,
as expressões de Armandinho, o personagem principal, ajudam na
interpretação global do texto.
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É preciso notar que, no primeiro quadrinho, a imagem do
personagem já é construída para gerar uma interpretação para o
leitor, pois se infere que o menino está vendendo alguma coisa, como
é costume de se ver em cidades grandes com diversas crianças
vendendo produtos em diversos locais, segurando placas ou não.
Esta interpretação de mundo corrobora o comportamento do
personagem adulto que, como forma de crítica, não tem rosto e é
representado somente por meio de falas e das pernas ao longo da tirinha.
Quando o adulto pergunta “Quanto quer pelo pôr do sol?”,
Armandinho fica irritado, o que é notável a partir de sua reação no
segundo quadrinho, pois antes ele estava tranquilo e, uma vez
questionado, começa a gritar com o outro personagem, finalizando, no
terceiro quadrinho, com a virada de costas e a crítica ao comportamento
adulto de não dar valor a determinados momentos da vida.
Percebemos, portanto, que a ambiguidade do verbo vender na
placa segurada por Armandinho, tem duplo sentido, pois, de acordo
com o contexto apresentado pode tanto significar (i) o ato de vender,
negociar algo ou (ii) assistir, presenciar.
É a partir destas possibilidades de interpretação de sentido a
partir de palavras que o leitor passa a ser capaz de atribuir sentido ao
texto que, em geral, traz uma denotação crítica. Isto ocorre pelo fato
de que, em grande parte dos casos, a ambiguidade é um mecanismo
textual usado para mostrar algo criticável dos seres e/ou da sociedade
(ALMEIDA, 1990; BONIATTI e BIDARRA, 2011).
Logo, a partir dos mais diversos mecanismos que são
necessários para o leitor construir os sentidos do texto, percebe-se
que são necessários bastantes conhecimentos sendo ativados, desde
conhecimentos linguísticos a conhecimentos de mundo, pois, em geral,
os textos trazem informações necessárias para que os leitores possam,
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então, localizar as informações explícitas e inferir as informações
implícitas ao longo de uma tarefa cognitiva de leitura de mundo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A leitura é um processo que envolve diversos mecanismos e
conhecimentos que levam à construção/interpretação dos sentidos em
uma troca de informações entre o leitor e o texto.
Ao longo de nossa exposição, vimos a concepção de
texto e de leitura de acordo com o que é defendido atualmente
na Linguística Textual ao tratarmos como texto qualquer tipo de
informação que gera comunicação entre interlocutores, podendo
ser falada, escrita ou gesticulada.
No que tange à leitura, tratamos sobre os modelos de leitura
bottom-up, top-down que imperavam nos estudos que têm como
foco no texto entre os anos de 1980 e início dos anos 2000, além
do mais recente modelo denominado interativo interacional que é
considerado o mais completo por ser uma fusão de características
dos dois modelos anteriores.
A fim de melhor compreender os mecanismos à disposição do
leitor para que seja capaz de construir o sentido do texto revisitamos os
conceitos de linguagem verbal e de linguagem não-verbal, a concepção
de coesão e coerência (KOCH, 2014; 2015), além de compreender
melhor os conhecimentos linguísticos, de mundo e interativos que
precisam ser acionados durante a leitura (KOCH, 2015; FIORIN, 2016).
Dentre os diversos conceitos tratados ao longo de nosso
texto, discutimos acerca da necessidade de compreender as
vozes suscitadas nos textos por meio da intertextualidade (FIORIN,
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2016) que pode ser mais um auxiliar na busca do sentido para a
interação texto/leitor.
Tratamos também sobre a distinção entre linguagem
denotativa e linguagem conotativa para enfim chegarmos às diversas
possibilidades de sentidos que palavras e expressões podem tomar
quando assumem acepções distintas com características de alguma
figura de linguagem (SARMENTO, 2005; BECHARA, 2012; PERINI,
2017) e, assim, sendo capaz de gerar, por exemplo, ironia (FERRAZ,
1987; DUARTE, 1994, 2006) e/ou humor (ZILES, 2003; MATEO, 2010;
ROSETTI, 2017) ao texto.
E, por fim, vimos de que maneira a ambiguidade lexical
(ALMEIDA, 1990; BONIATTI e BIDARRA, 2011) ocorre em textos e
de que maneira dúbia sua interpretação pode chegar ao leitor que,
por sua vez, deve ser capaz de construir o melhor sentido dado a
depender do caso.
Assim, feita a discussão de cada um destes mecanismos,
esperamos que agora nosso leitor seja capaz de melhor compreender
de que maneira os leitores fazem cálculos linguístico-cognitivos
durante a leitura.
É preciso advertir que os mecanismos linguísticos aqui
discutidos não são os únicos que o leitor deve ter à disposição durante
a leitura de textos e esperamos que nosso texto sirva como ponto de
partida para que discutamos cada vez mais como ocorre o processo
de leitura, além de tratarmos de conceitos basilares para que mais e
mais estudantes e interessados tomem o assunto em busca de mais
conhecimento acerca de um dos processos mais intrigantes do ser
humano: a capacidade de ler.
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Resumo:
Este capítulo objetiva analisar o modus operandi através do qual pesquisadores
de mestrado da UFC e da UECE estabelecem interfaces em estudos sobre
linguagem e tecnologia. O corpus coletado consiste de 35 dissertações
publicadas entre 2010 e 2015 e foi examinado considerando duas categorias
analíticas: áreas/subáreas do conhecimento mobilizadas nas interfaces e
relação entre os capítulos teórico e metodológico. A partir de uma abordagem
qualitativa, a análise dos dados nos permitiu afirmar que é na conjectura
de complexidade relacional entre Linguística Aplicada e outras áreas do
conhecimento das Ciências Humanas e das Ciências Naturais que se concretiza
o projeto de estabelecimento de interfaces e que é na direção de retomadas
explícitas dos fundamentos teóricos nos procedimentos metodológicos que
se estabelece a relação entre as referidas seções dos trabalhos analisados.
Palavras-chave:
Interfaces; Epistemologia; Linguagem; Tecnologia.
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INTRODUÇÃO: A CONSTRUÇÃO
DE UM OBJETO DE PESQUISA
“Estudar a cultura - e a linguagem de um modo geral, sobretudo,
nos dias de hoje - requer converter-se em especialista das
interseções” (GARCÍA CANCLINI, 2009, com colagem minha).

As palavras do antropólogo argentino Néstor García Canclini
a respeito do perfil do pesquisador contemporâneo em Ciências
Humanas nos foram iluminadoras para a construção do objeto de
pesquisa deste trabalho. O referido antropólogo argentino considera
que o pesquisador das Ciências Humanas é um “especialista das
interseções” e que a ciência por ele exercida é uma prática social
pautada em um movimento pendular: a emergência de novos
paradigmas e a reformulação de outros em função dos complexos
fenômenos a se investigar, oriundos da vida em sociedade.
Assim, tomando como premissa as palavras de Canclini (2009)
e de Rojo (2006, p. 274), ao destacar que o que torna um estudo
transdisciplinar é a “leveza de pensamento necessário para livrar-se
da significação de origem do conceito em sua área e para ressignificálo a partir das exigências do objeto”, julgamos ser uma característica
de diversas correntes contemporâneas que se voltam para o estudo
da linguagem o estabelecimento de interfaces para a abordagem de
seus objetos de pesquisa, tão mais complexos quanto multifacetados.
Neste tocante, concordamos com Morin (2005, p. 137) ao afirmar que
“o desenvolvimento da ciência não se efetua por acumulação dos
conhecimentos, mas por transformação dos princípios que organizam
o conhecimento. A ciência não se limita a crescer, transforma-se”.
Assim, orientados pela visão de ciência como paradigma do
saber em constante transformação (MORIN, 2005; KUHN, 2009),
no presente trabalho, debruçamo-nos sobre um movimento que
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consideramos ser particularmente caro (e necessário) às Ciências
Humanas contemporâneas que se voltam para os estudos da
linguagem, notadamente aqueles que assumem como paradigma
a relação entre fatos da língua e tecnologias: o estabelecimento de
interfaces em perspectiva inter/transdisciplinar.
Em termos de fundamentos teóricos, recorremos aos trabalhos
de Amorim (2001), Borges Neto (2004), Morin (2005), Kuhn (2009),
dentre outros, sobre Filosofia da Ciência. Tais autores discutem
os conceitos de ciência, fazer científico, epistemologia, objeto
de pesquisa etc. Nosso objetivo não foi outro senão revisitar tais
conceitos e tomá-los como ponto de partida para a reflexão a que nos
propomos na presente proposta de investigação: o modus operandi
através do qual pesquisadores da UFC e da UECE estabelecem
interfaces em seus estudos.
Segundo Araújo (2012, p. 189), amparado em Amorim (2001),
“a atividade de pesquisa é uma prática acadêmica que se nutre de
duas enunciações distintas”. A primeira das enunciações se refere ao
processo de geração de dados, enquanto a segunda diz respeito à
descrição científica do fenômeno estudado no relatório de pesquisa.
Concordamos com ambos os estudiosos quanto ao conceito de
atividade de pesquisa como uma prática acadêmica e acrescentamos
nossa compreensão de que tal prática é, antes de tudo, social, na
medida em que integra sujeitos, instituições, posicionamentos
ideológicos, discursos etc., como destaca Mello (2011).
Ao considerar que esta prática social fundamenta disciplinas que
muitas vezes “se fecham e não se comunicam umas com as outras”
(MORIN, 2005, p. 27), reconhecemos como urgente a necessidade de
construção de um fazer científico baseado na transdisciplinaridade.
Nesta lógica, Morin (2005, p. 136) enfatiza que:
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Como a unidade foi sempre hiperabstrata, hiperformalizada, e
só pode fazer comunicarem-se as diferentes dimensões do real
abolindo essas dimensões, isto é, unidimensionalizando o real,
a questão não consiste, portanto, em ‘fazer transdisciplinar’;
mas ‘que transdisciplinar é preciso fazer’?

Partindo do questionamento proposto por Morin (2005, p. 133),
reconhecemos que “o paradigma da simplificação (redução/separação)
é insuficiente e que é preciso um paradigma de complexidade que,
ao mesmo tempo, separe e associe”, ou seja, um paradigma que
estabeleça interfaces. Ainda segundo o referido teórico, quando se faz
ciência, deve-se buscar colocar em prática um discurso vigoroso:
(...) à procura de um método que não se revela por nenhuma
evidência primária e que deve ser elaborado com esforço e
risco. A missão desse método não é fornecer as fórmulas
programáticas de um pensamento “são”. É convidar a pensarse na complexidade.

Considerando que a ciência constrói o objeto de pesquisa (e
que, portanto, este objeto não é algo dado, não está posto), postulamos
que o pesquisador, em seu modus operandi, faz escolhas que o
levam a uma interpretação específica sobre o fenômeno investigado.
Neste exercício de interpretação, estabelecer interfaces se configura
como um movimento epistemológico que marca posicionamentos do
pesquisador frente ao objeto, às teorias científicas e aos procedimentos
metodológicos mobilizados para a leitura do objeto. Assim, como toda
prática social, a atividade científica deve ser compreendida, a nosso
ver, como constitutivamente ideológica.
O diálogo estabelecido entre os estudiosos mencionados
destaca algo primordial para a compreensão da prática científica da
Linguística Aplicada dos últimos anos: a necessidade urgente de se
discutir como e para que executamos interfaces nos trabalhos que
desenvolvemos. Para nós, todas estas questões sinalizam para a clara
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relação existente entre fenômeno, objeto, pesquisador, fundamentos
teóricos, procedimentos metodológicos e sociedade.
E é em busca da compreensão ampla sobre esta relação
que foi realizada esta investigação, ancorada numa visão de
ciência integradora que só permite entrever as múltiplas dimensões
dos objetos de que se ocupa a partir de uma perspectiva inter/
transdisciplinar, como veremos a seguir.

TRAÇADO METODOLÓGICO
“O trabalho interdisciplinar não é uma operação tranquila:
começa efetivamente quando a solidariedade das velhas
disciplinas colapsa”. (MARCUS, 1992)

A presente pesquisa foi executada de acordo com as seguintes
macroetapas: construção do estado da arte, coleta de dados,
constituição do corpus (35 dissertações, ao total), análise dos dados do
POSLA/UECE e do PPGL/UFC, segundo as categorias analíticas 1 e 2.
O corpus foi constituído por trinta e cinco dissertações
orientadas por 15 professores do PPGL/UFC e do POSLA/UECE sobre
o tema linguagem e tecnologia. Para chegar a estes dados, fizemos
uma busca detalhada da totalidade de trabalhos defendidos ao
longo de 05 anos (de 2010 a 2015) e publicados nos bancos digitais
de trabalhos de conclusão de curso das referidas universidades25.
Coletadas todas as dissertações, fizemos a leitura dos títulos e dos
resumos destas para verificação e confirmação dos temas tratados, a
25 Como se trata de trabalhos científicos defendidos em universidades públicas,
financiados por agências de fomento governamentais e publicados em repositórios
institucionais de livre acesso, entendemos que as dissertações coletadas estão em
domínio público, o que nos permite utilizá-las para fins de pesquisa, respeitando
os direitos autorais através da citação integral de suas referências e preservando a
identidade de seus autores e orientadores.
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fim de analisar somente as dissertações cujos objetos de pesquisa se
caracterizam por estabelecerem uma relação dialógica e constitutiva
entre funcionamento da linguagem e uso de tecnologias.
Findada a seleção dos dados, procedemos à análise deles
seguindo estas etapas:
•

etapa 01: inventário das áreas/subáreas do conhecimento
mobilizadas para o estabelecimento de interfaces, com base
na classificação disposta por órgãos de fomento brasileiros,
como a CAPES e o CNPq 26. Nesta etapa, procedemos à
leitura do resumo, do sumário, da introdução e dos capítulos
teórico e metodológico das dissertações coletadas a fim
de identificar as áreas relacionadas aos temas geradores
linguagem e tecnologia (tais como: Estudos Culturais,
Sociologia, História etc.). Para tal, fizemos um levantamento
de autores e teorias que embasam os requisitos conceituais
mobilizados e os procedimentos metodológicos traçados a
fim de mapear os diálogos epistemológicos propostos no
estabelecimento das interfaces;

•

etapa 02: análise da relação entre os fundamentos teóricos
e os procedimentos metodológicos. Nesta etapa, através
de triangulação de dados efetivada pela criação de quadros
que permitem a visualização dos achados de pesquisa em
relação, fizemos o levantamento dos pontos de contato entre
os capítulos teórico e metodológico considerando o modo em
que anunciam (ou não), explicitamente ou implicitamente, o
estabelecimento de interfaces.

26 Mais
informações
em:
http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/
tabela-de-areas-do-conhecimento-avaliacao e www.cnpq.br/documents/10157/186158/
TabeladeAreasdoConhecimento.pdf

sumário

210

linguística

a
na teoria e na prática

Julgamos importante destacar ainda que: (i) para fins de
análise, somente foram consideradas dissertações dos mestrados
acadêmicos27, uma vez que o PosLA/UECE ainda não possui número
representativo de teses defendidas, pois o curso de doutorado só
foi recomendado pela CAPES em 2011; (ii) foram preponderantes
os trabalhos sobre linguagem, tecnologia e ensino; (iii) todas as
dissertações foram coletadas nos bancos digitais da UFC e da UECE
e foram assim codificadas: “D01 - POSLA - 2010 - P1 - 01” e “D23 PPGL - 2010 - P23 - O8”, por exemplo, sendo: D = dissertação; 01 =
número da dissertação no bloco de dados; POSLA = Programa de
Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UECE; PPGL = Programa
de Pós-Graduação em Linguística da UFC; 2010 = ano de publicação
da dissertação; P1 = codificação referente ao nome do pesquisador ou
da pesquisadora; O1 = codificação referente ao nome do orientador
ou da orientadora.
A seguir, destacamos os resultados obtidos na análise dos dados28.

ANÁLISE DOS DADOS
“Um caminho é, como diz Calvino, levar a leveza do pensamento
em nossa bagagem desse milênio. Leveza de pensamento
necessário para livrar-se da significação de origem do conceito
em sua área e para ressignificá-lo a partir das exigências do
objeto. Isso torna um estudo transdisciplinar e não meramente
aplicacionista ou interdisciplinar”. (ROJO, 2006)

Fundamentada em Kuhn (2009) e Morin (2005), a análise dos
dados nos permitiu compreender e conceituar interfaces teórico27 Por questões de recorte, não consideramos dissertações defendidas no Mestrado
Profissional em Letras (PROFLETRAS).
28 Considerando que as referências dos trabalhos citados nas dissertações encontram-se
disponíveis nos repositórios da UFC e da UECE, optamos por não as replicar aqui.

sumário

211

linguística

a
na teoria e na prática

metodológicas como procedimentos inter/transdisciplinares de
abordagem de objetos de pesquisa que se fundamentam no ideário
de que a ciência, enquanto prática social, desenvolve-se por princípios
de transformação que orientam a produção de conhecimento com
base em um paradigma da complexidade. Este paradigma, de modo
integrado, separa e associa requisitos conceituais e procedimentos
metodológicos em função das demandas do objeto construído, em
perspectiva sócio-histórica situada.
De início, a análise nos permitiu organizar os resumos das 35
dissertações a partir das seguintes subcategorias: (i) resumos sem
menção explícita a procedimentos interdisciplinares; (ii) resumos sem
menção explícita a procedimentos interdisciplinares, mas com interfaces
deduzíveis; e (iii) resumos com menção explícita a procedimentos
interdisciplinares. Estas subcategorias foram propostas a partir do que
observamos nos dados, considerando, respectivamente: (i) resumos
em que são anunciados requisitos conceituais e procedimentos
metodológicos provenientes centralmente de só uma área/subárea do
conhecimento; (ii) resumos em que os pesquisadores não enunciam
metalinguisticamente as interfaces executadas, mas em que tais
interfaces são deduzíveis através do anúncio de requisitos conceituais
e procedimentos metodológicos provenientes de áreas/subáreas do
conhecimento distintas; e (iii) resumos em que os pesquisadores
enunciam metalinguisticamente as interfaces executadas.
A maior parte dos textos que abrem as dissertações não faz
menção explícita a procedimentos interdisciplinares, mas a interface
proposta pelos pesquisadores é deduzível ao longo do texto, na
medida em anunciam requisitos conceituais e procedimentos
metodológicos provenientes de áreas/subáreas do conhecimento
distintas. É o caso das dissertações 01POSLA, 03POSLA, 04POSLA
e 13POSLA, dentre outras. Destacamos trechos de alguns resumos
ilustrativos desta subcategoria:
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Essa pesquisa foi realizada utilizando novas tecnologias
aliadas à sala de aula de língua inglesa visando um avanço
das pesquisas nas áreas de aprendizagem colaborativa, de
comunicação mediada pelo computador (CMC) e de ensino
e aprendizagem de línguas utilizando novas ferramentas
computacionais. (D01POSLA)
Esta pesquisa tem como objetivo analisar os Objetos de
Aprendizagem criados para o ensino de língua inglesa/LE
disponíveis no repositório BIOE com o intuito de verificar se esses
AO podem ser classificados como Objetos de Aprendizagem de
Línguas e, desse modo, podem ser usados como recursos que
desenvolvam a Competência Comunicativa. (D33PPGL)

Observe-se que, nos exemplos destacados, os pesquisadores
não enunciam, de modo explícito, que seus trabalhos partem de
interfaces traçadas entre LA, a Educação e a Informática e entre a LA
e a Informática, respectivamente. Tal interface é anunciada de modo
implícito enquanto um movimento retórico do resumo com o objetivo
de contextualizar as pesquisas em questão e situá-las, no que se refere
aos requisitos conceituais de base mobilizados de áreas/subáreas do
conhecimento distintas.
No corpus, também foi possível constatar que há poucas
ocorrências de trabalhos com menção explícita a procedimentos
interdisciplinares. É o caso das dissertações 11POSLA, 22POSLA,
24PPGL, 27PPGL e 31PPGL. Do mesmo modo, destaco, a seguir,
trechos de alguns resumos ilustrativos desta subcategoria:
O nosso aparato teórico-metodológico foi constituído a partir da
articulação entre as perspectivas da Análise do discurso de linha
francesa, mais especificamente de Maingueneau (1998; 2008a;
2008b) sobre o ethos discursivo; as considerações de Geraldi
(2013), Richter (2005) e Freitas (2007) sobre as identidades do
professor ao longo da história e sua relação com o material
didático; e, as considerações de Lankshear e Knobel (2007)
quanto às TICs. (D22POSLA)
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Este trabalho tem o objetivo geral de articular a descrição das
marcas modais deônticas e epistêmicas à produção de efeitos
de sentidos no gênero discursivo webcomentário. (D27PPGL)

Observe-se que o emprego das expressões “articulação”
e “articular” nos revela que os pesquisadores têm consciência do
exercício epistemológico interdisciplinar feito e/ou consideram
importante, para a pesquisa e para o diálogo com a comunidade
científica, a clareza dessa informação, ao contrário do que se pode
observar nos dados em que não há com menção, explícita ou
implícita/deduzível/recuperável, a procedimentos interdisciplinares,
como observamos nos trechos a seguir:
Este trabalho de pesquisa tem como objetivo analisar a natureza
hipermodal do dicionário bilíngue online LEO: http://dict.leo.
org/, a partir da relação de seus aspectos estruturais com o
recurso semiótico organizacional e suas funções comunicativas
para a construção de sentido. (D08POSLA)
Esta dissertação objetiva avaliar as atividades de produção oral
presentes nas disciplinas online de compreensão e produção
oral da Licenciatura a distância de Letras Inglês da Universidade
Federal do Ceará, buscando identificar se 1) princípios da
abordagem comunicativa, 2) princípios do ensino de línguas
baseado em tarefas e 3) princípios do aquisição/ instrução de
L2 fazem parte do embasamento didático-pedagógico das
atividades de produção oral destas disciplinas, e portanto
podem ter o potencial de desenvolver a habilidade de produção
oral dos professores em formação. (D34 PPGL)

D08POSLA e D34PPGL são exemplos que, no corpus, podem
ser compreendidos como resumos que se aproximam do que se pode
esperar de um texto prototipicamente disciplinar.
Destacamos que fazemos referência a resumos que se
aproximam de um protótipo disciplinar considerando que muitas das
áreas/subáreas convocadas a comporem o estado da arte dos trabalhos
sobre linguagem e tecnologia já nascem, em sua epistemologia de
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base, em um traçado interdisciplinar e assim fortalecem ao longo
do tempo, na medida em que pesquisadores de áreas diferentes se
apropriam das referidas áreas/disciplinas/teorias para examinar seus
objetos de pesquisa. A disciplinaridade em si parece não existir de fato
quando estamos tratando de trabalhos que se inserem no escopo da
Linguística Aplicada, enquanto área de conhecimento constitutivamente
inter/transdisciplinar, como destaca Rojo (2006, p. 256):
A diversificação de enfoques, temas, objetos e, decorrentemente,
de teorias, descrições e metodologias, próprias dos anos 1990,
contribui fortemente hoje para se recolocar a discussão da
identidade da área da Linguística Aplicada como um todo e para
aprofundar as discussões sobre seu caráter transdisciplinar. Se,
no passado, a questão da identidade da Linguística Aplicada
tinha a ver com suas fronteiras em relação à Linguística, hoje se
reconhece a natureza transdisciplinar da Linguística Aplicada
em suas relações com a educação, a psicologia, a etnografia
da comunicação, a sociologia etc.

Esta “relação com a educação, a psicologia, a etnografia da
comunicação, a sociologia etc.”, de que nos fala Rojo (2006, p. 256) ao
se reportar à “natureza transdisciplinar da Linguística Aplicada”, pode
ser constatada a partir da análise feita nos sumários das dissertações
que compõem o corpus da presente pesquisa.
Da referida seção dos trabalhos analisados, foi possível
observar, a priori, que nem sempre há correspondência exata entre o
que o resumo seleciona como informação a ser exposta e os requisitos
conceituais anunciados no sumário e debatidos no capítulo teórico.
Em geral, anunciam-se no resumo e se discutem nos fundamentos
teóricos os conceitos centrais que alicerçam a pesquisa em questão.
Outros conceitos secundários podem até ser mencionados no resumo,
mas não são necessariamente debatidos no capítulo teórico. Também
foi possível observar que alguns requisitos conceituais anunciados no
resumo só aparecem como categorias de análise.
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Consideramos relevante este achado de pesquisa na medida
em que nos serve de alerta, enquanto pesquisadores, com relação
ao contrato de comunicação (CHARAUDEAU, 2007; 2013) que
estabelecemos com a comunidade acadêmica através dos trabalhos
que produzimos, pois o que anunciamos nos resumos de nossos
trabalhos serve de orientação para que os leitores invistam ou não na
leitura dos textos.
De um modo geral, foi possível observar, nos sumários
analisados, predomínio do diálogo entre requisitos conceituais e/ou
procedimentos metodológicos das seguintes áreas, respectivamente:
(i) Linguística Aplicada e Linguística (D02POSLA, D03POSLA,
D30PPGL, D33PPGL, dentre outros); (ii) Linguística Aplicada e
Educação (D01POSLA, D02POSLA, D26PPGL, D28PPGL, dentre
outros); (iii) Linguística Aplicada e Informática (D06POSLA, D11POSLA,
D31PPGL, D33PPGL, dentre outros); (iv) Linguística Aplicada e áreas
diversas, a saber: Estudos Culturais, Sociologia, História, Psicanálise,
Comunicação, Psicologia Social e Biologia (D03POSLA, D04POSLA,
D25PPGL, D35PPGL, dentre outros).
Após o exame dos sumários, partimos para a análise de
uma das seções das dissertações que nos foram mais caras nesta
pesquisa: as introduções, uma vez que, em geral, é nesta seção que
os pesquisadores se detêm, de modo mais detalhado, à construção
discursiva de seus objetos de pesquisa.
Uma primeira incursão, mais panorâmica, a estas seções
nos permitiu constatar que, por vezes, a introdução anuncia,
explicitamente, aquilo que o resumo e o sumário não haviam
anunciado: a interface proposta. Esta constatação nos leva a
compreender que a construção discursiva de interfaces se dá
ao longo do trabalho (e não necessariamente no resumo e/ou
mesmo na introdução), uma vez que propor interfaces significa
redimensionar, também e sobretudo, o objeto de pesquisa em
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questão. Neste pensamento, remetemo-nos a Bourdieu (2007, p.
27) quanto à ideia de que a construção de objetos em pesquisa
científica “é um trabalho de grande fôlego, que se realiza pouco a
pouco, por retoques sucessivos, por toda uma série de correções
e emendas”, assim como também o é a postulação de interfaces.
Nas 35 dissertações, a relação estabelecida entre os capítulos
teórico e metodológico se efetiva na direção (PM – retomada
explícita – FT), sendo PM os procedimentos metodológicos e FT os
fundamentos teóricos. Praticamente não há registro da direção (FT –
antecipação explícita – PM).
No entanto, mesmo sem relação explícita entre FT e MT nesta
direção, há uma forte tendência em relacionar, nos FT, os conceitos
debatidos e os objetos de pesquisa. Isto significar dizer que, no plano
da resenha e/da exposição crítica de conceitos no capítulo teórico,
os pesquisadores tendem a estabelecer relações entre os conceitos
e os objetos a partir de uma coerência interna característica desta
seção das dissertações (e não uma coerência entre esta e outra
seções dos trabalhos).
Assim como nos sumários, foi possível caracterizar os
fundamentos teóricos a partir das seguintes subcategorias,
considerando os diálogos interdisciplinares estabelecidos entre: (i) LA
e Educação; (ii) LA e Linguística; (iii) LA e Informática; (iii) LA e áreas
diversas (Estudos Culturais, Sociologia, História, Psicanálise etc.).
Uma incursão às referências dispostas no fim de cada dissertação
mostra ainda uma tendência entre os pesquisadores a recorrerem com
mais frequência a fontes de consulta canônicas segundo a tradição
da metodologia do trabalho científico (como artigos, livros, teses,
dissertações etc.) e com menos frequência a fontes de consulta não
canônicas (como dados do Google e de sites governamentais), o que
se explica pela expectativa, da comunidade acadêmica, de esperar,
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neste tipo de trabalho, considerações teóricas feitas a partir de fontes
consagradas, confiáveis e, de preferência, originais.
Observe-se, por exemplo, que o pesquisador autor de
D1POSLA recorre a fundamentos teóricos da Linguística Aplicada,
da Educação e da Informática para tratar, respectivamente, de
aquisição de línguas estrangeiras, de aprendizagem cooperativa e
de comunicação em tela, com base nos trabalhos de Hymes (1991),
Long (2003), Amaral et al (2006), Brown (1994) e Chapelle (2007).
Do mesmo modo, o pesquisador autor de D23PPGL recorre a
fundamentos teóricos da Comunicação e da Linguística para tratar,
respectivamente, dos conceitos de era digital, transmídia, gêneros,
reelaboração, suporte e recursos multimodais, com base nas obras
de Briggs e Burke (2005), Bakhtin (1929), Zavam (2009), Kress e van
Leeuwen (1996) e Halliday (2004).
Este traçado interdisciplinar permite retomar Fiorin (2008) no
que se refere ao regime da participação como uma das duas formas
básicas de fazer ciência. Ao lançarem mão de requisitos conceituais
da Linguística Aplicada, da Comunicação e da Informática, por
exemplo, os autores de D1POSLA e D23PPGL colocam em prática
um “operador epistemológico da mistura” (FIORIN, 2008. p. 23)
que vê as diferenças como “grandezas intercambiáveis” e não
como “elementos de superioridade e inferioridade”. Os conceitos
mobilizados se libertam de sua área de origem e se ressignificam em
um diálogo inter/transdisciplinar “a partir das exigências do objeto”
(ROJO, 2006, p. 274).
A análise dos capítulos teóricos revelou uma tendência entre os
pesquisadores à resenha de conceitos de modo mais frequente frente
à exposição de opinião sobre tais conceitos, o que se explica, em um
primeiro momento, pelas condições de produção de conhecimento em
um curso de mestrado (tempo reduzido de 02 anos, por exemplo, se
comparado a um curso de doutorado, de 04 anos). No entanto, este fato
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nos chama a atenção quanto à qualidade de formação do pesquisador
enquanto sujeito que produz (e não somente reproduz) conhecimento
e nos faz uma alerta: é urgente a necessidade de problematizar o tipo
de conhecimento que se (re) produz nos programas de pós-graduação
brasileiros na área de estudos da linguagem e ressignificar o papel do
pesquisador em formação na produção de conhecimento.
É de nosso interesse destacar ainda uma das poucas
ocorrências no corpus em que, no capítulo teórico, a pesquisadora
demonstra refletir epistemologicamente sobre os requisitos conceituais
por ela mobilizados para analisar o objeto de pesquisa. Trata-se da
autora de D20POSLA que, no subtópico 2.2 (página 28), intitulado
“A operacionalização do conceito de responsividade enunciativa
em trabalhos na área de Linguística Aplicada”, discorre sobre “os
diferentes trabalhos que operacionalizaram o conceito bakhtiniano de
responsividade”. A autora de D20POSLA destaca que “esse passeio
sobre as pesquisas que tratam da aplicação do conceito é importante
devido ao fato de que pouco ainda foi dito sobre como utilizar essa
categoria de Bakhtin para as reflexões sobre o ensino de línguas e,
mais especificamente, sobre o ensino de leitura. Diante de um território
ainda desconhecido, é necessário trazer para a discussão teórica as
descobertas daqueles que já se aventuraram a desbravá-lo”.
Apesar de investimentos como o que destacamos acima, são
os capítulos metodológicos das dissertações analisadas que se
constituem como o espaço genuíno a partir do qual os pesquisadores,
em geral, estabelecem a relação entre fundamentos teóricos e
procedimentos metodológicos, mais especificamente quando
delineiam suas categorias analíticas. Acreditamos, inclusive, que tomar
categorias teóricas como categorias analíticas é uma característica
da cultura disciplinar da Linguística Aplicada (HYLAND, 2001), em se
tratando do gênero dissertação sobre o qual nos detivemos na presente
investigação. A este respeito, Araújo (2012, p. 191) destaca que:
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Há, pelo menos, duas maneiras de compreender o que se quer
dizer quando usamos a palavra categoria. Uma delas diz respeito
à organização dos dados de uma pesquisa em conjuntos pelo
pesquisador, cujos critérios perpassam por alguns aspectos que
os irmanam em pequenos subgrupos. Nesse sentido, os dados
gerados em um processo investigativo suscitam as categorias
de análise e um pesquisador contumaz passa a organizar seus
dados pelo que eles revelam acerca do objeto que observa. O
outro sentido que pode ser atribuído à palavra categoria está
adstrito à construção de uma noção teórica a que as categorias
de análise são submetidas. Nesse sentido, os conceitos de
gênero do discurso, de língua, de interação são exemplos de
categorias teóricas que são construídas pelos pesquisadores.
As duas acepções para o termo categoria são legítimas e é a
isso que se chama de pesquisa acadêmica.

Na acepção a que nos reportamos aqui, amparados em Araújo
(2012), “categorizar” significa “nomear”, “interpretar, por semelhança
ou diferença”, a partir de um referencial que é orientado pelo olhar que
o pesquisador lança ao objeto.
Do ponto de vista retórico, em geral, manuais de Metodologia do
Trabalho Científico, são mencionados pelos autores das dissertações
para caracterizar suas pesquisas, o que revela que tais manuais ainda
são, de alguma maneira, referência para pesquisadores em Linguística
Aplicada, apesar das limitações deste tipo de material de consulta para
estudiosos que precisam se apropriar do exercício de construção de
um objeto de pesquisa.
Num plano macro, as análises mostram que a interdisciplinaridade
não está na convocação de áreas distintas, mas na articulação proposta
entre tais áreas, os objetos e os objetivos de pesquisa construídos
pelos pesquisadores na seção metodológica.
O exame da referida seção nos permitiu organizar os dados
desta parte das dissertações a partir das seguintes subcategorias:
(i) capítulos metodológicos sem menção explícita a procedimentos
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interdisciplinares; (ii) capítulos metodológicos sem menção
explícita a procedimentos interdisciplinares, mas com interfaces
deduzíveis; e (iii) capítulos metodológicos com menção explícita a
procedimentos interdisciplinares.
A menor parte dos capítulos metodológicos não apresenta
menção explícita a procedimentos interdisciplinares. É o caso das
dissertações 02POSLA e 09POSLA. Na sequência, temos os capítulos
metodológicos que não apresentam menção explícita a procedimentos
interdisciplinares, mas apresentam interfaces deduzíveis. É o caso das
dissertações 03POSLA, 09POSLA, 13POSLA, 17POSLA e 18POSLA.
A maior parte dos capítulos metodológicos analisados
apresenta menção explícita a procedimentos interdisciplinares
ao estabelecerem relação com os fundamentos teóricos,
respectivamente, na proposição de categorias de análise, nos
procedimentos de coleta de dados e nos procedimentos de ética na
pesquisa. É o caso das dissertações 01POSLA, 04POSLA, 06POSLA,
28PPGL, 32PPGL, 35PPGL e todas as demais não mencionadas nas
suas duas outras subcategorias. Destaco, a seguir, trechos de alguns
resumos ilustrativos desta subcategoria:
As categorias de análise foram apresentadas na seção
dedicada ao referencial teórico e fundamentam o alinhavado
traçado entre a abordagem analítico-discursiva em sua
vertente crítica e sua interface com os estudos de RS nos quais
se levam em conta, para fins de análise, elementos discursivos
e ideológicos. (D25PPGL)
A decisão de iniciar nossa análise extraindo da observação
dos dados a teoria de base e o método que contemplariam
o fenômeno em questão seguiu os procedimentos sugeridos
pela Teoria Fundamentada, cuja ideia principal, nas palavras de
Recuero (2011, p. 83), é “justamente, aquela em que a teoria
deve emergir dos dados, a partir de sua sistemática observação,
comparação, classificação e análise de similaridades e
dissimilaridades”. (D29PPGL)
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Observe-se que o autor de D25PPGL faz referência aos
fundamentos teóricos ao retomar os postulados de van Dijk (1999)
a respeito “das estruturas discursivas, dos índices linguísticos, e do
contexto, do lugar ‘de onde falam’ as RS no processo de elaboração
da imagem conceitual de ‘latinidade’ pelo grupo social em questão”.
A relação entre fundamentos teóricos e procedimentos
metodológicos se dá, portanto, na proposição das categorias analíticas.
Já a autora de D29PPGL recorre a Recuero (2011, p. 83), cujas ideias
haviam sido discutidas em detalhes no capítulo teórico da dissertação,
para fundamentar a ideia de que “a teoria deve emergir dos dados,
a partir de sua sistemática observação, comparação, classificação
e análise de similaridades e dissimilaridades”. Neste caso, a relação
entre fundamentos teóricos e procedimentos metodológicos se dá na
direção da complicação de dados e da constituição do corpus.
Por fim, a autora de D07POSLA retoma Paiva (2005) para
destacar a ideia de que “todo participante de pesquisa tem direito a
ter acesso ao texto integral da pesquisa, seja ela positiva ou negativa”.
Trata-se, portanto, de um caso em que a relação entre fundamentos
teóricos e procedimentos metodológicos se dá na exposição dos
princípios éticos que preservam a identidade dos participantes.
Em síntese, a análise empreendida em resumos, sumários,
introduções, capítulos teóricos e capítulos metodológicos nos permite
afirmar que não há uma seção previamente definida para o anúncio de
interfaces (quando os autores o fazem, reforçamos), muito menos uma
obrigatoriedade deste anúncio, mesmo nos casos em que o trabalho se
baseou em uma expressiva interface traçada. O que se observa, neste
sentido, é uma distribuição de informações ao longo dos trabalhos
que, para serem compreendidas, necessitam da participação do leitor
no processo de construção dos sentidos do texto e das interfaces
propostas em si.
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Ao concluir as análises, duas perguntas que surgiram ao
longo do percurso se mantiveram sem respostas: (i) qual a relação
entre os achados desta pesquisa, sobretudo no que se refere à não
explicitude das interfaces realizadas por muitos pesquisadores, e as
condições de produção dos cursos de mestrado analisados (tempo
de duração, organização curricular dos programas etc.)?; (ii) de que
modo, no capítulo analítico, concretiza-se a análise empreendida pelos
pesquisadores quando examinam os dados a partir das categorias
analíticas traçadas? São perguntas para pesquisas futuras.

CONCLUSÃO: A SÍNTESE DOS
ACHADOS DE PESQUISA
“Precisamos fazer a nós mesmos perguntas rigorosas de natureza
política, metodológica e epistemológica sobre os interesses a
que serve todo empreendimento de pesquisa”. (ROMAN, 1993)

Afinal, a que interesses serve todo empreendimento de
pesquisa? Para quem nós, pesquisadores, direcionamos nosso ofício,
nossos empreendimentos e nossos esforços? Qual nossa dimensão
no processo de transformação da sociedade através da produção e da
socialização do conhecimento através da pesquisa científica?
Tais questionamentos não foram nosso ponto de partida
neste trabalho, mas se tornaram pontos de reflexão no momento de
chegada. Ao construirmos como objeto de pesquisa o modus operandi
através do qual pesquisadores da UFC e da UECE estabelecem,
epistemologicamente, interfaces em estudos sobre linguagem e
tecnologia, questionamo-nos sobre as subáreas do conhecimento
mobilizadas para o estabelecimento de tais interfaces e sobre o modo
como se dá a relação entre os fundamentos teóricos e os procedimentos
metodológicos nos trabalhos analisados.
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Como vimos, os resultados nos mostram, em síntese, que
é na conjectura de complexidade relacional entre LA, Linguística,
Educação, Informática, Estudos Culturais, Sociologia, História,
Psicanálise, Comunicação, Psicologia Social e Biologia que se
concretiza o projeto inter/transdisciplinar de estabelecimento de
interfaces dos autores cujas dissertações foram analisadas no escopo
da LA, enquanto área de conhecimento crítica, mestiça, ideológica,
indisciplinar (MOITA LOPES, 2006).
Os resultados nos mostram ainda é na direção de
retomadas explícitas dos fundamentos teóricos nos procedimentos
metodológicos, mais especificamente na proposição de categorias de
análise (em destaque), que se estabelece a relação entre as referidas
seções dos trabalhos analisados. Advogamos, no entanto, a favor de
uma metodologia do trabalho científica crítica e situada que permita
que sejam analisadas, em perspectiva integrada, as dimensões do
objeto recortadas a partir dos diálogos epistemológicos necessários
à referida análise.
Ainda nesta seara, os resultados nos convidam a uma reflexão
sobre a necessidade de problematizar, com urgência, a atual política
de formação de pesquisadores nos programas de pós-graduação
brasileiros na área de estudos da linguagem, notadamente no campo
da LA para que possamos entregar a sociedade profissionais capazes
de produzir conhecimento criticamente.
Esperamos que as discussões empreendidas neste trabalho
se expandam a pesquisadores em Linguística Aplicada do Brasil a
fim de que o debate sobre este campo do conhecimento humano
e os principais da inter/transdisciplinaridade não cesse, pois muito
ainda há que se discutir e se debater a este respeito num campo
de pesquisa tão promissor como este. Acreditamos que é somente
através do paradigma da “mistura” (FIORIN, 2008) que podemos dar
conta dos objetos de pesquisa que construímos, exercendo, com
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responsabilidade e compromisso, o ofício de linguistas aplicados no
Brasil, cuja demanda de pesquisas com impacto social se faz, a cada
dia, mais visível.
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Resumo:
Neste capítulo, discutimos, sob uma perspectiva funcionalista, as construções
clivadas do “português brasileiro contemporâneo escrito”, o objetivo de
mostrar que as construções clivadas do português brasileiro contemporâneo
são encontradas tanto na modalidade falada, quanto na modalidade escrita
de enunciação. Além disso, discutimos se a informação pode motivar o uso
de um determinado tipo de estrutura clivada em detrimento de outro. Para
isso, analisamos cinco tipos de construções clivadas, a saber, Clivadas
Propriamente Ditas (CLIV), Construções É Que (É QUE), Construções Que
(QUE), Construções Pseudoclivadas (PC) e Construções Foco Ser (SER), que
compõem o nosso córpus de pesquisa, com um total de 127 ocorrências,
extraídas de 1208 textos da modalidade de enunciação escrita do português.
Palavras-chave:
Funcionalismo; Construções Clivadas; Português Brasileiro.
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INTRODUÇÃO
Nesta pesquisa, de base teórica alicerçada nos pressupostos
do Funcionalismo, temos o objetivo de mostrar que as construções
clivadas do português brasileiro contemporâneo são encontradas tanto
na modalidade falada, quanto na modalidade escrita de enunciação.
Fazemos isso em virtude de esse tipo de construção não ser
considerado por muitas gramáticas tradicionais do língua portuguesa
e, também, pelo senso comum de essas formas se configurarem como
“desvios da norma”.
Para isso, buscamos esses tipos de construções em material
escrito de grande circulação nacional (1200 textos do Jornal Folha
de S. Paulo), analisamos suas estruturas e relacionamos nossos
resultados aos encontrados por pesquisas cujos dados foram retirados
de corpora de língua falada. Além disso, discutimos a relação de
novidade do fluxo informacional veiculada pelos constituintes focais
das construções clivadas do português, trazendo luz a questões
debatidas por Lambrecht (2001).
Nosso texto é apresentado da seguinte forma: a teoria em que
nos baseamos é exposta na seção a seguir; depois, elencamos nossas
escolhas metodológicas e, na seção subsequente, discutimos nossos
dados, partindo para a análise. As considerações e as referências
bibliográficas são colocadas ao final.

AS CONSTRUÇÕES CLIVADAS:
USO FALADO E ESCRITO
As línguas naturais apresentam diferentes maneiras de
organizar e marcar o fluxo informacional veiculado por suas sentenças.
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Essas formas podem estar relacionadas a questões de proeminência
prosódica especial (constituída por um acento enfático), de inversão
dos constituintes na sentença (diferindo do que está postulado como
ordem canônica), de marcação por partículas que distinguem o foco
de outros elementos da estrutura, e, especialmente para esta pesquisa,
de tipos especiais de construções que marcam um determinado
constituinte como tendo a função de foco (BRAGA, 1991).
Um desses “tipos especiais de construções” que marcam um
determinado constituinte que funciona como foco da sentença no
português é a clivagem, que é uma estrutura sintática em que se
pode observar uma organização do fluxo informacional de modo
diferente ao que é tradicionalmente apresentado na organização
“canônica” das sentenças.
Na literatura linguística, a clivagem tem sido descrita como a
divisão da sentença, em duas partes, por meio do verbo “ser” e do
complementizador “que” (ou “quem”). Há aqueles, inclusive, que a
chamam de oração cindida, suscitando essa ideia de cisão da sentença
em dois blocos informacionais. Diz-se que uma dessas partes é focal,
e a outra, não focal (LONGHIN, 1999).
De acordo com Longhin (1999, p. 11), as sentenças clivadas e
pseudoclivadas configuram-se como um tipo de construção linguística
por meio da qual os falantes “realçam ou põem em foco, de forma não
ambígua, as partes de informação que avaliam como mais importantes
ou significativas de suas mensagens, seja na fala ou na escrita”.
Grosso modo, o que diferença ambas as construções à primeira vista
é o fato de, nas clivadas, fazermos uso do complementizador “que”
e, nas pseudoclivadas, o uso de outros pronomes relativos, como “o
que”, “quem” etc.
Exemplificamos, a seguir, as subdivisões das sentenças
clivadas encontradas por Longhin (1999) em córpus de língua falada
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(ocorrências 01, 02, 03, 04 e 05). É importante que façamos menção
a essas ocorrências, porque buscamos, em textos produzidos na
modalidade escrita, correspondência de uso dos mesmos subtipos de
sentenças clivadas.
•

Clivadas Propriamente Ditas (CLIV)

Ser C¹ QU S-C¹ (em que C¹ é o Constituinte Focal e S-C¹ é a
sentença menos o constituinte focal)
(02) Paulo: Então, no momento em que se toca na novidade,
ela se afirma realmente, e os outros compreendem - e isso está se
dando inclusive em nível internacional. É o mundo todo que está
assim. A reação, por exemplo, dos operários poloneses é uma
intensa novidade que faz muito tempo que precisava estar existindo
(LONGHIN, 1999, p. 13).
•

Construções É Que (É QUE)
C¹ ser QU S-C¹

(03) FHC: Fiquei muito impressionado com a física. A física
também tinha estagnado depois de um grande avanço, depois da física
nuclear, e não estava produzindo coisa nova. O novo vinha da genética.
De fato, a genética é que produziu uma série de transformações, a
biogenética etc. Pois bem, a sociologia também passa por um período
semelhante (LONGHIN, 1999, p. 14).
•

Construções Que (QUE)
C¹ que S-C¹

(04) FHC: Essa força o intelectual tem, quando está na política:
ele pode ficar contra todos. Já o político normalmente não gosta de
ficar contra - ele gosta de ir na maré, porque ficar contra é ficar sozinho,
é se isolar. Mas esse isolamento tem uma vantagem mais adiante,
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porque permite a você romper. O intelectual, na política, rompe mais
facilmente, por isso que os outros desconfiam mais dele. De mim, por
exemplo, sempre se desconfia na política, muitas vezes até nem se
sabe por quê (LONGHIN, 1999, p. 14).
•

Pseudoclivadas (PC)
Quem/ O que S-C¹ ser C¹

(05) Haroldo: Estou repetindo imperfeitamente os termos do
Paz, mas basta ler a primeira carta que ele me dirige em resposta à
minha carta de indagação e provocação: “Quem faz realmente esta
poesia sintética e ideogrâmica são os senhores, não é Mallarmé
nem é Pound, são os senhores. O recurso contra o discurso”
(LONGHIN, 199, p. 14).
•

Foco Ser (SER)
S-C¹ ser C¹

(06) Hélio: Nos meios empresariais, atualmente, existe também,
por manifestações muito amplas que tenho recebido, grande
coincidência com esse ponto de vista. E tenho encontrado ainda
coincidência no sindicalismo moderno. Agora, eu encontro é uma
certa ataraxia por parte da classe política no sindicalismo moderno
(LONGHIN, 1999, p. 14).
Nos exemplos, foi utilizada a mesma formatação adotada por
Longhin (1999): toda a sentença clivada é colocada em itálico; as
marcas formais de clivagem são sublinhadas; e, em negrito, estão os
constituintes focais das sentenças.
Enfatizamos que, neste trabalho, todas as ocorrências das
estruturas clivadas do português brasileiro foram retiradas de contextos
formais de língua escrita. Longhin (1999), ao analisar diversas
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gramáticas tradicionais e descritivas, pôde perceber que, embora
algumas gramáticas já façam alguma reflexão sobre essa construção,
muitas delas não se preocupam em analisar as variantes clivadas
encontradas na língua, sobretudo as normativas. Muitas delas, aliás,
nem citam essas estruturas.
É fato que, há muito, se pensava que as construções clivadas
eram específicas da língua falada, ocorrendo na escrita apenas sob
a condição de “desvio da norma padrão”. No entanto, dado que
todas as nossas ocorrências foram retiradas de textos escritos de
um jornal de grande veiculação em território nacional, essa noção de
“desvio” não se encaixa com lógica alguma. Pode-se dizer, talvez,
que essas construções são bem mais abundantes na fala – o que só
seria comprovado por meio de um estudo comparativo. Mas o fato
de dizer que elas são exclusivas dessa modalidade configura uma
grande inverdade.
Por exemplo, o fenômeno por nós estudado, a saber, as
construções clivadas, que são abundantemente encontradas na fala,
também ocorrem, de todas as formas, em contextos escritos. Por que
é importante, então, olharmos para a escrita quando pensamos em
Estrutura Informacional? Essa discussão pode se iniciar ao retomarmos
o desdobramento dos estudos funcionalistas desenvolvidos pela
Escola Linguística de Praga na década de 1930. Nesse período,
houve o rompimento com o modelo estruturalista adotado até então, o
qual trabalhava, sobretudo, a partir de textos escritos ou, até mesmo,
dados inventados de língua. Com o rompimento desse modelo, os
estudos sociolinguísticos voltaram-se, sobretudo, à análise de dados
recolhidos em situações reais de língua falada, mais especificamente,
de língua vernácula, acreditando-se que nesta é que se poderia
flagrar o “fazer-se real” da língua. Com isso, a escrita, descrita como
detentora de um alto nível de planejamento, passou a ser considerada
como uma refreadora desse processo; isso conferiu a ela um estatuto
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marginal na investigação de fatos de variação e mudança (LONGHIN;
RODRIGUES, 2013).
Além disso, a escrita passou a carregar consigo uma
“condição de artificialidade”, como se tudo que fosse produzido
por seu intermédio fosse premeditado, realizado dentro um molde
padrão único. O uso real da língua passou a ser exclusividade,
então, da fala. Por isso, fala e escrita passaram a se localizar em
espaços completamente distantes, a ponto de se configurarem como
“modalidades” completamente distintas. O fato de a modalidade
escrita ser considerada como um modelo padrão de uso deu a ela,
histórica e socialmente, um estatuto de parecer “superior” (ou até
mesmo “artificial”, como dissemos) em relação à modalidade oral,
de modo que, nesta, é que seriam inseridos os “erros” e as misturas.
Prova disso é o fato de ser comum a sociedade prestigiar a variante
oral mais próxima das regras estabelecidas pela escrita, por parecer
ser mais “rebuscada” – o que, evidentemente, não faz o mínimo
sentido. Longhin e Rodrigues, nessa perspectiva, afirmam:
[...] o conceito de língua deve prescindir sua manifestação, uma
vez que fala, escrita ou gesto não estão em contraste no que
se refere ao sistema linguístico que lhes é subjacente. Devido à
natureza diversa das formas de enunciar, cada uma concentra
propriedades particulares que devem ser consideradas no
estudo de sua estrutura e uso. (2013, p. 196)

É nesse sentido que Corrêa (2013) nos chama a atenção:
assim como a modalidade oral, a escrita só se realiza como modo
de enunciação e se reinstala no mundo social por meio de encontros
inéditos entre os participantes do discurso, para os quais deve importar
a construção e a veiculação do sentido, e não a obediência a um
modelo preestabelecido como ideal. Por meio dessa consideração de
Corrêa, respondemos à questão feita anteriormente nesta subseção:
precisamos olhar para a escrita, no estudo da Estrutura Informacional,
para que consigamos analisar o fluxo informacional da língua em sua
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amplitude total. Se a escrita também se configura como uma forma
particular de construção linguística, nela também devem se realizar (ou
deveriam se realizar) os fenômenos estudados a partir do contexto de
língua falada. A escrita, então, também é uma produção real de uso da
língua, que se molda, estrutura e organiza a partir de associações com
práticas sociais diferentes.
Assim, da mesma forma como temos na fala diferentes formas
de adaptar os nossos discursos aos contextos em que estamos,
nossos textos escritos também podem apresentar variação, seja
ela estilística, lexical, sintática, semântica, pragmática. Logo, não
é porque os textos estão em uma modalidade considerada como
modelo padrão de correção linguística que devem ser todos
codificados da mesma forma.
Logo, embora ainda pareça se manter forte o imaginário do
senso comum de que há um abismo entre as modalidades, devese levar em consideração que os seus gêneros se entrecruzam em
alguma medida. No que diz respeito a esta pesquisa, essa abordagem
se torna relevante para provar que os estudos funcionalistas sobre a
língua não são nem podem ficar restritos apenas a uma modalidade
linguística ou a um gênero discursivo. O universo da língua, da mesma
forma como os separa, também os aglutina; eles têm diferenças,
mas há semelhanças que os colocam em um mesmo território
(MARCUSCHI, 2001).
No caso do estudo funcionalista das sentenças clivadas, então,
deve-se atentar não somente à sua ocorrência no universo falado. É
preciso, ainda, observar como elas se comportam no contexto escrito,
considerando que estamos advogando a favor do reconhecimento
da escrita como lugar de análise do funcionamento da língua. Assim
como estão presentes no discurso oral, com maior ou menor grau de
formalidade, elas também são abundantes em jornais, revistas, livros,
cartazes, textos publicitários etc.
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Portanto, a análise do fenômeno da clivagem sob as perspectivas
da comparação entre fala, escrita e gêneros textuais contribui
sobremaneira para o completo entendimento dessas construções,
quebrando o mito, que alguns pesquisadores acreditam, de que
estas se configuram como marcas de oralidade, afirmando, mesmo
que indiretamente, que esse fenômeno estaria apenas voltado para o
processamento linguístico da fala.
Vale ressaltar, nesse contexto, que Braga (1999) já fornece
evidências claras, por exemplo, de que as pseudoclivadas e as
clivadas são frequentes na escrita, ao passo que suas alternantes É
QUE e SER ainda são preferidas na fala, embora, recentemente, já
tenham começado a aparecer em alguns textos jornalísticos escritos
(como mostram nossos dados).
Portanto, fala e escrita não podem ser consideradas como
espaços de produção linguística completamente diferentes, nem
podemos pensar a fala como fonte única de onde emergem novas
construções linguísticas, que seriam cristalizadas na língua por meio
da escrita. Assim como na fala, os textos escritos também apresentam
mudança e variação não no sentido de que marcas de oralidade foram
utilizadas em sua elaboração, e sim que se modificam naturalmente
porque também se configuram como língua em uso. Dessa forma,
os diferentes usos de gêneros textuais, por diferentes indivíduos, em
diferentes espaços e em tempos distintos contribuem para que a
mudança e a variação linguística aconteçam, também, na escrita.

METODOLOGIA
Inicialmente, é importante dizer que o nosso córpus é composto
por ocorrências extraídas de textos escritos. Por essa razão, preferimos
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utilizar uma fonte de textos escritos de grande circulação nacional e
que fosse acessada pela maioria das classes sociais brasileiras.
Então, escolhemos o Jornal Folha de S. Paulo, que apresenta diversos
textos jornalísticos e de opinião, com veiculação nacional e diária.
Nesta pesquisa, foram utilizados os textos publicados no modelo
impresso do jornal; esse conteúdo, porém, também é disponibilizado
em seção virtual específica para assinantes. É por essa razão que,
como fonte para cada uma das ocorrências, colocamos a referência
do link virtual de acesso. A busca pelas ocorrências foi realizada a
partir dos principais cadernos do jornal, a saber: Opinião, Poder,
Esporte, Cotidiano, Mercado e Ilustrada. Os outros cadernos, que têm
publicação semanal, não foram considerados.
Como recorte temporal, foram selecionados os textos produzidos
durante o mês de janeiro de 2014, o que faz que a pesquisa apresente
uma análise sincrônica dos fatos da língua.
Com relação às construções pesquisadas, seguimos, como
dissemos na seção anterior, os moldes estabelecidos em Longhin
(1999). Assim, procuramos as seguintes sentenças: Clivadas
propriamente ditas (CLIV); Construções É Que (É QUE); Construções
Que (QUE); Pseudoclivadas (PC); Construções Foco Ser (SER).
Vale dizer que, para realizar a busca dessas construções, não
foi utilizado qualquer mecanismo de busca tecnológico, uma vez que
não encontramos uma ferramenta que se adequasse aos objetivos
do trabalho. Além disso, em um pesquisa em que importa o fluxo de
informação veiculado pelas sentenças, é importante considerar todo
o contexto precedente à ocorrência. Então, para a busca, foram lidos,
na íntegra, mais de 1200 textos de extensões variáveis, produzidos no
mês e ano supracitados.
Para a análise, seguimos o modelo defendido por Lambrecht
(1994), considerando que, para a análise da Estrutura Informacional,
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a preocupação com cada fenômeno informativo só tem relevância
na medida em que este reflete na estrutura gramatical da sentença
(morfossintaxe, semântica, pragmática etc.). Assim, levando em
consideração que a Estrutura Informacional deve ser tomada como um
componente da Gramática, ou seja, como um fator determinante para
a estrutura formal de suas sentenças, identificamos, nos constituintes
focais das ocorrências clivadas, os seguintes pontos: Classe gramatical
do constituinte focal; Função sintática do constituinte focal; Dimensão
do constituinte focal; e Status Informacional do constituinte focal.
Vale dizer que, ao todo, foram encontradas 144 ocorrências
dos cinco subtipos selecionados das sentenças clivadas. Essas
ocorrências são analisadas na seção a seguir.

RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS
Nosso córpus é discutido, aqui, com base nos aspectos
sintáticos e discursivos, de acordo com os parâmetros apresentados
na metodologia e que, aqui, serão mais bem detalhados: categoria
gramatical, função sintática, dimensão e status informacional. Todos
esses grupos são colocados diante dos constituintes focais das
sentenças clivadas.
Como dissemos anteriormente, esses parâmetros foram
operacionalizados como grupos de fatores por Longhin (1999),
que apresenta dados de corpora de língua falada. Dessa forma,
analisamos os dados retirados de textos escritos, a fim de observar
o comportamento das clivadas na modalidade escrita, partindo da
hipótese de que fala e escrita não são antagônicas.
Ao seguir Longhin (1999), em um primeiro momento, analisamos,
em nosso córpus, a classe gramatical dos constituintes focais dos
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tipos de sentenças clivadas eleitos para este estudo. A linguista,
citando Dik (1989), afirma que os mecanismos de focalização devem
ser analisados à luz do escopo, “entendido como a parte da estrutura
subjacente da oração que recebe a função de foco” (1999, p. 135).
Em nosso trabalho, obtivemos os seguintes resultados
apresentados na Tabela 1:
Tabela 1 – Classe Gramatical vs. Sentença Clivada

CLIV
N

o

É QUE
%

N

o

PC
%

N

o

SER
%

N

o

QUE
%

No

%

0

0

Substantivo

20/58 33

10/39

25

30/39

77

01/03

33

Pron. Pess.

09/58 16

01/39

2

0

0

0

0

Pron. Dem.

01/58 02

01/03 33

01/39

2

0

0

0

0

0

0

0

03/39

7

0

0

0

0

0

0

Sint. Prep.

18/58 31

07/39

18

0

0

0

0

Oração

01/58 02

04/39

10

09/39

23

02/03

67

0

0

Advérbio

09/58 16

14/39

36

0

0

0

0

0

0

O que/Quem

0

02/03 67

Fonte: elaborada pelos autores

Como podemos perceber por meio da Tabela 1, nas sentenças
CLIV, há uma notável predominância dos Sintagmas Nominais. Na
tabela, preferimos dividir os SNs em substantivos, pronomes pessoais
e pronomes demonstrativos; mesmo assim, juntos, eles compreendem
30 das 58 sentenças CLIV encontradas, ou seja, 51% de ocorrências.
Na sequência, aparecem os Sintagmas Preposicionais (31%),
Advérbios (16%) e Oração (2%). Observa-se, a seguir, uma ocorrência
representativa das sentenças CLIV cujo constituinte focal é formado
por um substantivo (amostra mais abundante):
(06) Segundo petistas, foi Cantalice quem aprovou o artigo “A
balada de Eduardo Campos”, divulgado no último dia 7, que chama o
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governador de Pernambuco de “playboy mimado” que “vendeu a alma
à oposição” e a ex-senadora petista de “ovo da serpente”.29
Nas construções É QUE, o cenário muda um pouco: os
advérbios aparecem como maioria dos constituintes focais (36%),
seguidos pelos SNs (25%), SPreps (18%), Orações (10%), e,
finalmente, pelos Pronomes Relativos Que/Quem (7%). Nas PCs, há
a predominância massiva dos substantivos (77%), seguidos pelas
Orações (23%); não houve ocorrências para as demais categorias
gramaticais em nosso córpus.
Em seguida, analisamos a função sintática dos constituintes
focais. Vale dizer que, em nossas ocorrências, foram encontradas as
funções de sujeito, objeto e circunstancial. Longhin (1999), em seus
dados sincrônicos de fala, encontra, ainda, a função de predicativo do
sujeito; esta, porém, não aparece em nossa pesquisa.
A seguir, apresentamos a Tabela 2, que traz as ocorrências de
acordo com as sentenças clivadas analisadas:
Tabela 2 – Função Sintática vs. Sentença Clivada

CLIV
N

o

É QUE
%

N

o

PC

%

N

o

SER
%

N

o

QUE
%

No

%

Sujeito

29/58

50

12/39

31

36/39

92

0

0

01/03

33

Circunstancial

23/58

40

24/39

61

0

0

01/03

33

02/03

67

Objetos

06/58

10

03/39

8

03/39

8

02/03

67

0

0

Fonte: elaborada pelos autores

Por meio dos dados apresentados, podemos perceber que, nas
CLIV, são bem próximas as quantidades de ocorrências cujo sujeito
(50%) e circunstancial (40%) constituem o constituinte focal, havendo,
29 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/147758-direcao-do-pt-vai-monitorartextos-na-web.shtml>. Acesso em: 01 maio 2014.
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apenas, uma amostragem de 10% da função de objetos (diretos e
indiretos). Nas construções É QUE, os circunstanciais aparecem na
dianteira, com 61% das ocorrências, seguidos pelas funções de sujeito
(31%) e de objeto (8%). A situação muda completamente quando
nos voltamos à análise das PC, em que quase todas as ocorrências
apresentam o seu constituinte focal na função de sujeito (92%),
sendo restante tomado pela função de objeto (8%); não houve, então,
curiosamente, nenhuma ocorrência nos textos escritos cujo constituinte
focal estivesse na função circunstancial.
A seguir, apresentamos um exemplo de PC cujo constituinte
focal tem a função de sujeito, amostra representativa de nossos dados:
(07) Os EUA estão começando a legalizar a maconha porque
estão se dando conta de que estão enxugando gelo. E ficamos
repetindo que vamos resolver os nossos problemas através de uma
guerra de drogas. Na verdade, é uma guerra à pobreza, porque quem
é preso e morto são os pobres.30
Com relação à dimensão do constituinte focal, de acordo com
Longhin (1999), Givón (1990) trata do subprincípio da quantidade,
segundo o qual a extensão dos constituintes está diretamente
relacionada com a quantidade de informação veiculada, com o grau
de previsibilidade e de novidade desse constituinte, bem como com a
importância discursiva dos seus referentes.
Citando Givón (1990), Longhin (1999, p. 157) apresenta, de
modo resumido, as máximas desse princípio:
a) quanto maior for a quantidade de informação a ser transmitida
ao interlocutor, maior será a quantidade de forma a ser utilizada
na codificação morfossintática dessa informação; b) quanto
mais imprevisível (mais nova) for a informação para o interlocutor,
30 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidiano/147197-situacao-de-presidiosexpoe-guerra-contra-a-pobreza.shtml>. Acesso em: 25 fev. 2014.
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tanto maior será a quantidade de forma a ser utilizada; c)
quanto mais previsível (mais pressuposta, mais disponível) for
a informação para o interlocutor, menor será a quantidade de
forma a ser utilizada; d) quanto mais importante for a informação
em termos da continuidade temática ou discursiva, maior será a
quantidade da forma requerida para codificá-la.

Assim, tal como faz Longhin (1999), consideramos como curtos
os constituintes que têm 5 sílabas ou menos; médios, os que têm de
6 a dez sílabas; e longos, os que têm onze ou mais sílabas. Ao seguir
esses critérios, encontramos o seguinte resultado em nosso córpus:
Tabela 3 – Dimensão vs. Sentença Clivada

CLIV
N

o

É QUE
%

N

o

PC

%

N

o

SER
%

N

o

QUE
%

N

o

%

Curta

34/58

59

23/39

59

05/39

13

0

0

Média

13/58

22

07/39

18

13/39

33

01/03

33

03/03 100
0

0

Longa

11/58

19

09/39

23

21/39

54

02/03

67

0

0

Fonte: elaborada pelos autores

Nas sentenças CLIV e É QUE, a maioria das ocorrências
produziu constituintes focais cuja dimensão é curta; ambas tiveram,
curiosamente, a mesma porcentagem (59%). Mais uma vez, a situação
é invertida no contexto das sentenças PC, em que os constituintes
focais apresentam, em sua maioria, uma dimensão longa. A seguir,
apresentamos uma ocorrência de constituinte focalizado curto em
CLIV e um longo em PC (maior representatividade nos dados):
•

Constituinte curto

(08) Pois se Deus assim nos fez, Deus assim nos quer. Ou não?
Somos o Seu’ exército de soldadinhos de chumbo, cada qual diferente
do outro: nunca dois serão iguais, para deleite de um Deus cruel que
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nos cria díspares justamente para que desejemos o que não temos...
Pois é isso! É de Deus que brota a inveja!31
•

Constituinte longo

(09) O que me consola é que não somos os primeiros a termos o
gosto julgado mau ou péssimo ou ambos pela vossa Igreja. Na realidade,
arrisco-me a dizer que estamos em boa (e vasta) companhia. Entre os
numerosos condenados, está um astrônomo de nome tão redundante
quanto a vossa expressão.32
Finalmente, observamos como se comportam informacionalmente
os constituintes focais das sentenças clivadas que fazem parte de
nosso corpus. Levamos em consideração o status informacional dos
constituintes das sentenças clivadas, de modo que é considerado,
pela literatura, que, na Estrutura Informacional da sentença, sempre
é preciso haver elementos novos e velhos para que haja sucesso na
transmissão de conhecimento entre emissor e receptor. Essa relação
está bem mais voltada, na verdade, às suposições que o falante faz
sobre o estado mental de seu ouvinte, em que há um “julgamento”
sobre aquilo que ele não sabe ainda e sobre aquilo que já faz parte
do seu repertório mental. Seria novo, então, tudo aquilo que o emissor
apresenta ao seu receptor pela primeira vez, de modo que aquele faz
uso do conhecimento já dominado por este para que a informação
nova seja lançada e faça sentido. Sempre foi comum, então, dizer que
o constituinte focal é a informação nova; e o restante, informação velha,
veiculada por meio do tópico. Prince (1981), no entanto, foi além e
apresentou uma terceira entidade que veicula um tipo específico de
informação: a inferível.

31 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrissima/146337-ah-a-inveja.shtml>.
Acesso em: 22 fev. 2014.
32 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/147453-pessimo-mau-gosto.
shtml>. Acesso em: 12 abr. 2014.

sumário

243

linguística

a
na teoria e na prática

Por meio dos estudos que foram surgindo, começou-se a perceber
que nem sempre o constituinte focal de uma sentença veiculava, de
fato, informação nova, tendo em vista que essa informação já teria sido
apresentada no contexto precedente ou poderia ser inferida a partir
do que havia sido exposto. No que se refere às construções clivadas,
Longhin (1999), em sua análise do fluxo informacional veiculado pelo
constituinte focal, já estabelece três possibilidades de “tipos” de
informação por ele veiculadas: nova, inferível e evocada. A autora
encontra ocorrências dos três tipos agindo nos constituintes focais33.
Como dissemos, nossa pesquisa está baseada no modelo
de Estrutura Informacional proposto por Lambrecht (1994). Para o
autor, a questão da novidade veiculada pelo foco de uma sentença é
crucial para a sua estruturação. No entanto, o autor não considera um
constituinte apenas como sendo novo ou velho dentro de um território
demarcado pela sentença simplesmente. Ele vai além, dizendo que o
que torna novo ou velho um constituinte focal é sua relação estabelecida,
por meio de elementos gramaticais, entre o que foi assertado
pragmaticamente e o que está pressuposto pragmaticamente. Assim,
mesmo que ambos os constituintes apresentem entidades que podem
ser recuperadas pelo contexto, a relação de ambas sempre vai trazer
alguma noção de novidade para o receptor. Com isso, mantém-se a
máxima informacional de que um falante só estabelece comunicação
com seu ouvinte para informá-lo sobre algo que ele ainda não saiba (ou
sobre o que o falante julga que seu ouvinte ainda não saiba), trazendo
sempre latente a questão de novidade informacional.
Além disso, nesta pesquisa, utilizamos o termo “recuperável”
para descrever informações evocadas e inferíveis. É claro, não estamos
propondo uma simplificação do modelo de Prince; ao contrário,
concordamos com a autora e com a sua taxonomia. O fato é que, por
33 Em Longhin (1999), apesar de ter encontrado ocorrências de constituintes que veiculavam
informação nova, evocada e inferível, o grupo dos inferíveis não foi apresentado em sua
quantificação pela pouca expressão que teve no quadro quantitativo.
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questões metodológicas e por entender a veiculação de informação de
forma relacional tal como Lambrecht a coloca, acreditamos que seja
melhor recorrer a esse termo, classificando, então, os constituintes
focais das sentenças clivadas de nosso córpus como recuperáveis
ou novos de acordo com o seu contexto precedente. A seguir,
apresentamos os resultados obtidos com as sentenças clivadas de
nosso córpus seguindo essa classificação do status informacional.
Depois de apresentar nossos dados, vamos discutir como esses
constituintes focais considerados recuperáveis ainda trazem alguma
relação de novidade para as sentenças.
Tabela 4 – Status Informacional vs. Sentença Clivada

CLIV
N

o

É QUE
%

N

o

PC

%

N

o

SER
%

N

0

Recuperável

47/58

81

12/39

31

06/39

14

Nova

11/58

19

27/39

69

33/39

86

o

QUE
%
0

03/03 100

N

o

%

03/03 100
0

0

Fonte: elaborada pelos autores

Em nossos dados, os constituintes focais que veiculam
informação recuperável são maioria nas sentenças CLIVs, atingindo
80% das ocorrências. Nas construções É QUE, ocorre o contrário: 69%
dos constituintes apresentam informação nova. Curiosamente pela
primeira vez ao lado das É QUE, as PCs também aparecem com 86%
de suas ocorrências com constituintes focais veiculando informação
nova para o discurso.
Nossa intenção, nesse sentido, é analisar os dados a partir da
visão de Lambrecht (1994) sobre aquilo que ele considera como sendo
o foco de uma construção pragmaticamente estruturada. Para isso,
utilizamos o conceito de “relação focal”, fundamental para a análise
que ora nos propomos a fazer, estabelecendo uma relação inicial do
que é pensado pelo autor com exemplos de nosso córpus.
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Vimos, anteriormente, que a visão segmentada da informação,
utilizada por muitos estudiosos da Estrutura Informacional, conflita
com o que é proposto por Lambrecht (1994). Para ele, a informação
é evidenciada pela relação estabelecida entre referente e proposição,
entendendo-se o foco como uma categoria relacional pragmática.
Sobre a novidade informacional, vimos que não se pode
considerar o foco apenas como sendo novo ou recuperável; ele só
tem valor informacional se estiver na condição de um elemento
da proposição expressa pela sentença inteira. É por isso que o
“novo” não é o constituinte, e sim o seu papel na proposição aberta
pragmaticamente pressuposta, e é essa relação pragmática entre o
referente e a proposição que estabelece o novo estado de informação.
Vejamos a seguinte ocorrência encontrada em nosso córpus:
(10) Em junho, a presidente Dilma Rousseff acusou a oposição
de agir como o Velho do Restelo, personagem de Camões que
representa o pessimismo. A economia, entretanto, continuou à deriva.
Agora, a presidente reclama de uma suposta “guerra psicológica”,
“capaz de inibir investimentos e retardar iniciativas”. Já para o ministro
Guido Mantega, são os “nervosinhos” que atrapalham o sucesso dos
planos formidáveis do governo.34
Em (10), foi encontrada a sentença do tipo CLIV “são os
nervosinhos que atrapalham o sucesso dos planos formidáveis do
governo”. De acordo com o modelo proposto por Prince (1978),
retomado por Braga (1989) e Longhin (1999), o sintagma nominal “os
nervosinhos” correspondem ao foco da sentença clivada propriamente
dita. Se partíssemos de uma análise tradicional, encontraríamos
problemas para a análise dessa construção. Por exemplo, se
partíssemos da condição proposta por Halliday (1967; 1985) de que
34 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/146502-nervosinhos.shtml>.
Acesso em: 14 maio 2014.
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o constituinte focal sempre veicula “informação nova”, teríamos um
problema com esse exemplo, uma vez que “os nervosinhos”, foco da
sentença clivada, compreenderia um bloco de informação recuperável;
essa informação pode não ser recuperável no parágrafo em si, ou seja,
não está próxima do constituinte em questão, mas é apresentada,
anteriormente, no texto, em que se informa quem são “os nervosinhos”
com o Governo Dilma (a palavra “nervosinhos” é utilizada, inclusive,
no título da matéria). Assim, o leitor já tem, como informação dada, a
consciência sobre a quem “os nervosinhos” se referem. No modelo
de Prince (1978), não teríamos problema em dizer que o foco dessa
sentença apresenta informação recuperável (ou evocada, nos termos
da autora), uma vez que a linguista já discute o fato de o foco nem
sempre veicular informação nova.
No modelo de Lambrecht, contudo, em que essa visão
segmentada da informação é colocada de lado, não é a recuperabilidade
ou não da informação que torna o foco da sentença novo ou dado.
Para o autor, o foco sempre é responsável por criar uma relação de
novidade; então, é a relação de “os nervosinhos” com o restante da
proposição que estabelece uma novidade informacional.
Se partirmos do pressuposto de que, na interação, sempre se
deve apresentar uma informação nova para que a progressão textual
aconteça, e se o constituinte responsável por veicular essa informação
nova estiver introduzindo informação recuperável, teríamos um
problema teórico de contradição. O que é proposto por Lambrecht,
então, vem ao nosso auxílio para acabar com esse problema: mesmo
que o foco apresente uma informação considerada como recuperável
no modelo de visão segmentada da informação, a relação focal entre
o sintagma “os nervosinhos” com o resto da proposição evidenciaria
a tal novidade pretendida para que o discurso seja construído. Assim,
o foco da sentença pela perspectiva de Lambrecht seria algo como
“Aqueles que atrapalham o sucesso dos planos formidáveis do governo
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são os nervosinhos”, não importando para a relação pragmaticamente
estruturada entre os interlocutores o que já foi ou não foi dito. Logo, por
meio da colocação gramatical dos constituintes da sentença, o emissor
sabe que seu receptor já tem um conhecimento prévio sobre quem são
“os nervosinhos”, mas julga que ele não tenha feito, ainda, a relação
mental de que esse nervosinhos, já conhecidos por ele, são os tais
responsáveis por atrapalhar os planos formidáveis do governo. Vale
dizer que esse “planos formidáveis do governo” também configurariam
informação recuperável no texto apresentado.
Mesmo que nesta sentença a informação veiculada pelo
foco seja recuperável, é a sua relação com o que é apresentado
em sua contraparte que se configura como novidade informacional
no discurso apresentado. Não é o constituinte que é novo, nem
aquilo que ele representa, e, sim, o seu papel como argumento da
construção, presente na proposição estruturada pragmaticamente.
Por meio dessa proposição abstrata é que encontramos, de fato, o
foco da sentença clivada, a novidade informacional e o motivo para
ser realizada no texto escrito.

CONSIDERAÇÕES
Nesta pesquisa, apresentamos não só a correspondência de
uso das construções clivadas do português brasileiro contemporâneo
nas modalidades falada e escrita, como também advogamos em favor
dessa não oposição entre ambas as modalidades de enunciação,
tentando desvencilhar-se do senso comum de que uma pesquisa
funcionalista se faz apenas em dados de língua falada.
Assim, não só analisamos a estrumas dos cinco subtipos
de construções clivadas (como classe gramatical, função sintática
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e dimensão), como também discutimos, teoricamente, o fluxo
informacional veiculado pelos constituintes focais dessas sentenças,
mostrando que a relação de novidade é sempre estabelecida em
sentenças desse tipo.
Ressaltamos que esta pesquisa abre margem para que novos
estudos sobre a área se realizem e para que se continue discutindo
sobre questões como essa, que contribuem para a perspectiva
funcionalista de estudo sobre corpora de língua escrita.
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Resumo:
Com base na Gramática Cognitiva das Construções, tal como vem sendo
desenvolvida por Goldberg (1995, 2006), este capítulo objetiva descrever a
construção DEIXAR DE SER X que sinaliza resultatividade no português do
Brasil. Por se tratar de uma abordagem teórica centrada no uso, adotou-se
como método de pesquisa, com tratamento qualitativo dos dados, trabalhar
com contextos reais de enunciação. Para tanto, foi utilizada a ferramenta de
pesquisa Google, considerando as 100 primeiras ocorrências encontradas.
As construções resultativas apresentam uma grande variação semântica
e sintática, como afirmam Goldberg & Jackendoff (2004) formaNDO uma
“família” de construções e subconstruções que partilham importantes
propriedades e diferem em certas especificidades. E é partindo dessa ideia foi
possível analisar a construção DEIXAR DE SER X como uma subconstrução
das Resultativas do português.
Palavras-chave:
Gramática Cognitiva
Português Brasileiro.
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PALAVRAS INICIAIS
Em pesquisas anteriores, as construções resultativas foram
estudadas com o propósito de se inventariar a rede construcional
resultativa do português do Brasil. Neste capítulo, será apresentado o
resultado dos estudos sobre a construção resultativa DEIXAR DE SER
X, bem como a teoria em que se fundamenta a análise do fenômeno.
Partindo das ideias exploradas pela Linguística Cognitiva e
fundamentando as análises na Gramática Cognitiva das Construções,
tal como vem sendo desenvolvida por Goldberg (1995, 2006),
procuramos analisar o comportamento da construção em estudo
de modo a que se proponha pertencer ao rol das construções
resultativas do português.
O objetivo principal deste capítulo, portanto, é demonstrar como
se faz uma análise linguística sob a ótica da Gramática Cognitiva das
Construções, apresentando, em linhas gerais, seus pressupostos
teóricos. Para tanto, optou-se por um tratamento fundamentalmente
qualitativo dos dados, que foram coletados do site de pesquisas
GOOGLE, utilizando, para fins metodológicos, as 100 primeiras
ocorrências encontradas com o objeto de estudo. Acreditamos
que tal opção atende ao propósito da pesquisa, que se resume em
investigar uma construção que se entende encaixar nos padrões
sintáticos e semânticos de uma construção resultativa, tal como foi
apresentado por Goldberg e Jackendoff (2004). Analisaram-se os
dados em função do que é postulado pela Gramática Cognitiva das
Construções, de que a unidade preliminar é a construção gramatical
e que as estruturas sintáticas de uma língua não podem ser descritas
somente segundo critérios sintáticos ou morfossintáticos, nem se
levando em conta somente as propriedades sintáticas e semânticas
dos verbos que as integram.
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A LINGUÍSTICA COGNITIVA:
ENTENDENDO A TEORIA
O surgimento da Linguística Cognitiva (doravante LC), no
final do século XX, foi visto como a renovação do interesse por se
estudar a conceptualização da realidade pela língua, uma vez que é
uma abordagem da linguagem que vê o conhecimento em conexão
com as experiências de mundo do ser. Geeraerts (2006) afirma
que a LC é um arquipélago formado por várias ilhas teóricas, mas
que estão estreitamente unidas pela forma de estudar as unidades
e as estruturas da linguagem como manifestações de capacidades
cognitivas gerais, da organização conceptual, de princípios de
categorização, de mecanismos de processamento e da experiência
cultural, social e individual.
Negando a tese da autonomia da linguagem, a LC opõe-se
às teorias formalistas.. Pela importância que atribui aos aspectos
funcionais dos fenômenos linguísticos, e por desenvolver uma análise
linguística com base na observação da língua em uso, a LC é um
tipo de linguística pragmaticamente orientada, tanto teórica como
metodologicamente.
Para a LC, as categorias gramaticais são, tal como as lexicais,
entidades simbólicas, isto é, significativas (simbolizam um conteúdo
conceptual). Elas devem, portanto, ser consideradas não somente
em termos das suas propriedades sintáticas, mas tendo em conta a
sua base semântica. Tal como o léxico, a gramática é motivada por
aspectos e funções conceptuais e semânticas e está intimamente
relacionada com a categorização, processos imagéticos, modelos
cognitivos e culturais. Esta perspectiva simbólica da gramática tem a
sua expressão mais elaborada na Gramática Cognitiva de Langacker
(1987,1991) e na Gramática das Construções (Goldberg 1995 e 2006).

sumário

254

linguística

a
na teoria e na prática

GRAMÁTICA DAS CONSTRUÇÕES
– NOÇÕES PRINCIPAIS
A Gramática das Construções (doravante GC) foi desenvolvida
nos anos 80 do século XX. Trata-se de uma família de teorias
sintáticas, mais que uma teoria unificada, cognitivamente baseadas,
que compartilham princípios fundamentais, havendo, no entanto,
diferenças entre os modelos existentes.
A abordagem proposta por Goldberg (1995; 2006) é chamada
de Gramática Cognitiva das Construções (doravante GCC) para que se
diferencie de outras propostas construcionistas. Algumas diferenças
entre a abordagem proposta por Goldberg e as demais incluem
questionamentos como:
a) Os aspectos gramaticais são, redundantemente, especificados
nas várias construções?
b) O modelo é baseado no uso ou não?
c) A motivação é buscada na relação entre forma e função?
d) A unificação é adotada como meio formal de representar
as construções?
A GCC observa, principalmente, as relações externas das
construções e a estrutura das redes construcionais, enquanto outras
tem seu foco em aspectos mais formais. Para a GCC, a unidade
preliminar da gramática não é a unidade lexical atômica nem
combinações sintagmáticas lineares de unidades lexicais. Na verdade,
a unidade preliminar é a construção gramatical. Desta forma, a GCC vê
a construção como o princípio fundamental da organização gramatical.
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A construção é, portanto, qualquer elemento formal que está
diretamente associado a algum sentido, a uma função pragmática ou
contendo uma estrutura informacional. Essa definição de construção
cobre uma variedade de unidades linguísticas que vão dos morfemas
simples a padrões sintáticos abstratos.
As estruturas sintáticas de uma língua não podem ser descritas
somente segundo critérios sintáticos ou morfossintáticos, nem se
levando em conta as propriedades sintáticas e semânticas dos verbos
que as integram. Na verdade, as construções sintáticas possuem
estruturas semânticas próprias. Assim, o significado da construção
não corresponde à soma dos significados das unidades lexicais que
possuem. Tanto as construções gramaticais quanto as unidades
lexicais são combinações de forma e significado, um continuum léxicosintático. Esta é a principal hipótese desta teoria: as gramáticas das
línguas são compostas por pares de esquema conceptuais e padrões
gramaticais que se inter-relacionam. Os esquemas associados às
formas sintáticas representam a experiência humana mais básica e são
como ferramentas com as quais organizamos nossa compreensão,
estruturando percepções, imagens e eventos.
Sendo a unidade preliminar da gramática a construção, a GC
não subdivide a gramática de uma língua em componentes autônomos
- os componentes fonológico, sintático e semântico - que possuem
suas próprias regras combinatórias. A fonologia, a sintaxe, a semântica
são partes integradas da construção individual.
Goldberg (1995; 2006) apresenta alguns argumentos a favor da
existência de um significado próprio para as construções sintáticas:
(a) a inaceitabilidade de significados especiais de certos verbos, (b)
a predizibilidade do significado da construção e (c) a facilidade com
que a criança adquire o significado de um novo verbo colocado numa
construção que ela já conhece. Assim, o uso de um verbo transitivo,
por exemplo, numa determinada construção sintática intransitiva é
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possível pois, segundo a GCC, a estrutura argumental é determinada
pelo verbo e pela construção. O verbo não muda seu sentido para
licenciar argumentos extras. O sentido vem da construção em que é
empregado e da forma como a construção combina semanticamente
com o verbo para expressar o evento complexo.

COMO A GRAMÁTICA COGNITIVA
DAS CONSTRUÇÕES ANALISA AS
ESTRUTURAS GRAMATICAIS?
Nesta seção, serão apresentadas análises feitas por Goldberg
(1995) das construções básicas do Inglês para demonstrar o que se
leva em conta numa análise construcional.
Uma das construções analisadas pela autora citada é a Construção
de movimento causado (doravante CMC), exemplificada a seguir:
(1) Frank sneezed the napkin off the table. (Frank espirrou o
guardanapo para fora da mesa)
A forma sintática dessa construção é [SUJ V OBJ OBL], sendo V
um verbo não-estativo e o OBL um sintagma preposicional direcional.
O sentido básico desta construção é: ‘X causa Y mover-se a Z’. Como
Goldberg (1995) sugere, tal forma sintática [SUJ V OBJ OBL] apresenta
um sentido que é independente dos itens lexicais particulares que
instanciam a construção. No exemplo dado, a semântica associada
à expressão linguística (i.e., o guardanapo caiu da mesa movido pelo
espirro dado por Frank) não é composicionalmente derivada dos itens
lexicais. Isto é, o sentido de movimento causado não é expresso por
qualquer dos itens lexicais em si mesmos, ou seja, há um sentido de
movimento causado que não é expresso pelos itens individualmente.
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O sentido de cada sentença não é uma computação combinatória dos
sentidos de suas partes.
Goldberg (1995) segue analisando as demais construções
básicas do inglês como a Construção Ditransitiva (CD), cuja forma é
[SUJ V OBJ1 OBJ2]. Argumenta-se que este padrão sintático esteja
associado ao seguinte esquema básico de transferência: “X causa Y
receber Z”. Isto é melhor demonstrado em exemplos prototípicos de
CDs. Observe:
(2) I gave Mary an apple. ( Eu dei uma maçã a Mary)
Mas também em extensões metafóricas do sentido básico, como:
(3) Mary taught Bill French. (Mary ensinou francês a Bill)
(transferência de conhecimento)
(4) Joe refused Bob a raise in salary. (Joe recusou um aumento
salarial a Bob) (negação de transferência).
Goldberg (1995) conclui que uma abordagem inteiramente
lexical da gramática é inadequada, e que as construções gramaticais
devem ser reconhecidas como existindo independentemente de itens
lexicais particulares que as instanciam.
Goldberg (1995) estuda, também, as construções resultativas
(CR) do inglês e suas idiossincrasias e relações com a CMC que serão
vistas, mais detalhadamente, na seção seguinte.

A CONSTRUÇÃO DE MOVIMENTO CAUSADO
E A CONSTRUÇÃO RESULTATIVA
Goldberg (1995) e Goldberg e Jackendoff (2004) argumentam
que há uma relação estreita entre a Construção de Movimento Causado
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(CMC) e a Construção Resultativa (CR), a ponto de alguns estudiosos
mencionarem que a CMC é um tipo específico de CR. Observe os
seguintes exemplos:
(5) Larry threw the ball into the basket (Larry atirou a bola dentro
da cesta) (CMC)
(6) I painted the house red (Eu pintei a casa de vermelho) (CR)
Explica-se que a CMC seja vista por alguns como um tipo
específico de resultativa pelo fato de ter um resultado representado
pelo sintagma preposicional. Assim, em (5) o sintagma preposicional
into the basket (dentro da cesta) é resultativo no sentido de que
representa o resultado na bola pela ação de atirá-la, assim como
em (6), red (vermelho) é o resultado da ação de pintar. Isto unifica
a semântica de ambas as construções via paráfrase similares: o
primeiro exemplo significa “causar a bola mover-se para dentro da
cesta atirando-a” sendo paralelo à resultativa “fazer com que a casa
fique vermelha, pintando-a”.
Essas duas paráfrases estão relacionadas uma a outra através
de extensão metafórica de movimento causado para um domínio de
estrutura eventual via “ESTADOS SÃO LOCALIZAÇÕES” (Lakoff e
Johnson 1980). A ideia central é que o entendimento da causação
provém do entendimento do movimento no espaço.
Observe os mapeamentos metafóricos a seguir:
a. Estados são localizações
b. causas são forças
c. causação é movimento forçado
d. ação é auto impulsionamento
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e. resultado é levado a
f. estado resultante é fim do percurso
O domínio-fonte, em questão, pertence ao esquema movimento
no espaço. O domínio-alvo é mapeado de forma a possibilitar nosso
entendimento de causação e eventos. Com esses mapeamentos
metafóricos, a CMC pode ser mapeada para CR, de forma que:
direção e localização, no esquema básico de movimento causado,
são a meta, o final do percurso, o que é mapeado para o estado
resultante no domínio-alvo da causação; o verbo, o movimento forçado
no domínio-fonte do movimento causado, é mapeado para a causação
no domínio-alvo da causação. A causação é imputada ao verbo na
resultativa – é o ato de pintar que é entendido como sendo a causa
para a casa se tornar vermelha. Desde que o causador é a origem
da força, então o ato de pintar é entendido como o meio pelo qual o
causador “causa” o estado resultante. Portanto, chega-se à paráfrase
da construção resultativa Eu fiz a casa tornar-se vermelha pintando-a.
A análise de Goldberg (1995) das CMCs e das CRs associa
suas instanciações transitivas a uma leitura causal, enquanto exemplos
intransitivos são considerados como sendo não causais. Observe:
(7a) She kicked the ball out of the window (CMC transitiva)
(Ela chutou a bola para fora da janela)
(7b) The ball rolled down the hill (CMC intransitiva)
(A bola rolou morro abaixo)
(8a) They watered the tulips flat (CR transitiva)
(*Eles aguaram as tulipas achatadas)
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(8b) The river froze solid (CR intransitiva)
(*O rio congelou sólido)
(7a) é uma CMC porque sinaliza uma mudança de lugar e pode
ser parafraseada da seguinte forma: She caused the ball to end up out
of the window by kicking it (Ela fez a bola sair pela janela chutando-a).
(8a) é uma Resultativa causal porque aponta uma mudança de
estado e pode ser parafraseada da seguinte forma: “They caused the
tulips to become flat by watering them” (Eles fizeram as tulipas ficarem
achatadas aguando-as) (Goldberg e Jackendoff 2004: 538).
Goldberg (1995) atribui a exemplos como (7b) o nome de
“intransitive Motion Construction (IMC)”. A análise de casos intransitivos
como não causais não é sempre sustentável. Goldberg (op. cit)
defende que casos como o exemplificado em (9) são exemplos de
Construção de Movimento: o som é um resultado do movimento e
ocorre simultaneamente ao movimento. Fica claro, portanto, que o
evento verbal pode ser dito como causado pelo evento de movimento.
Em contraposição, se discute se (8b) é responsável por uma
interpretação causativa desde que o verbo to freeze (congelar)
significa, em certa medida, “tornar-se sólido”. Em outras palavras, uma
paráfrase do tipo O lago fico sólido porque congelou pode soar como
uma tautologia para muitos falantes. O que fica claro, entretanto, é que
exemplos intransitivos podem ser interpretados causalmente.
Goldberg e Jackendoff (2004) analisam exemplos de intransitivas
como (7b) e (8b) de forma um pouco diferente de Goldberg (1995). Eles
argumentam que se deve distinguir entre um subevento construcional
(i.e., aquele determinado pela construção) e um subevento verbal
(aquele determinado pelo verbo da sentença). Por exemplo, o
subevento construcional de (8b) é dado pelo formato X1 TORNOU-SE
Y2 (i.e., o rio tornou-se sólido) e este subevento não causativo está
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ligado causalmente ao evento verbal de congelamento. (Goldberg e
Jackendoff (2004: 540).
Como já foi visto anteriormente, Goldberg (1995), num primeiro
momento, considera a CR uma extensão metafórica da CMC, sendo
que, mais tarde, em um estudo com Jackendoff (2004) sobre as CR
do Inglês, passam a considerar a CMC um tipo específico de CR. Os
autores argumentam que a construção SN V SN SPREP com semântica
X causa Y mover-se a Z é um tipo específico de CR. Goldberg e
Jackendoff (2004, p.539) tratam das Resultativas de Percurso (path
resultatives) que, segundo eles, consistem em um objeto percorrendo
um trajeto expresso pelo sintagma resultativo, e citam, como exemplo,
Bill rolled the ball down the hill ( Bill rolou a bola morro abaixo). Essa
construção passa, portanto, a ser entendida como Resultativa causativa
de percurso (RCP), cujo padrão pode ser assim definido:
Sintaxe: SN V SN SPREP
Semântica: X CAUSA Y MOVER-SE A Z
Bill rolled the ball down the hill
(Bill rolou a bola morro abaixo)
Em trabalho anterior, Palomanes e Ribeiro (2014) estudaram
a construção [SUJ EMPURRAR OBJ OBL]] que foi analisada como
uma instanciação da CMC, com traços de resultatividade, sendo, pois,
nomeada de Construção de mudança de estado forçada, ou uma RCP,
seguindo o estudo feito para as construções do inglês por Goldberg e
Jackendoff (2004).
A CR tem sido central em muitos trabalhos recentes sobre
estrutura argumental e interface semântico-sintática, em trabalhos
com abordagens minimalistas da gramática (Levin & Rappaport
Hovav, 1995) e construcionais (Goldberg 1995, Goldberg & Jackendoff
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2004, boas 2003). A CR é caracterizada por um argumento semântico
extra, o sintagma resultativo (SR), que, em alguns casos, indica o
estado resultante de uma ação denotada pelo verbo e, nos casos não
causativos, indica o resultado ou condição final a que o sujeito chega
após sofrer algum tipo de mudança ou transformação, que, nesses
casos, não é expressa na mesma cláusula, sendo subentendida no
discurso. O estudo de Goldberg e Jackendoff (2004) sobre as CRs
podem ser vistas, em detalhes, na próxima seção.

AS RESULTATIVAS ESTUDADAS POR
GOLDBERG E JACKENDOFF
Como mencionado anteriormente, Goldberg e Jackendoff (2004)
desenvolveram um estudo com o objetivo de mostrar que as CRs do
Inglês apresentam uma variedade de sintaxe atrelada a um significado
especial, impondo certas restrições especiais, de tal modo que são
tratadas pelos autores como um tipo de “família” de construções,
apresentando subconstruções. Tais subconstruções partilhariam
propriedades importantes, mas difeririam em certas especificidades,
incluindo grau de produtividade.
Uma característica identificadora de uma CR é um Sintagma
nominal, Sintagma Adjetival ou Sintagma Preposicional ocupando
uma posição normal de um argumento verbal. Goldberg e Jackendoff
(2004) nomeiam tais sintagmas de Sintagma Resultativo (doravante
SR). Logo, o predicador inserido em uma construção que expresse
resultado selecionará dois argumentos obrigatórios: SN na posição de
sujeito e um SR na posição de oblíquo.
As CR do inglês, estudadas pelos referidos autores, foram
subdivididas em:
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1) Resultativas transitivas: contêm um objeto direto, com o SR
seguindo o objeto. Ex: John hammered the metal flat (João martelou o
metal achatado).
2) Resultativas intransitivas: vêm sem objeto e o SR surge
imediatamente após o verbo. Ex: The pond froze solid.
Além dessa subdivisão, os autores, ao estudarem a semântica
das CRs observam outras duas dimensões de variação: CRs de
propriedade (property resultatives) vs. CRs de percurso (path
resultatives) e CRs não causativas (noncausative resultatives) vs. CRs
causativas (causative resultatives). Quando se tem um caso de SR=SA,
o sintagma resultativo normalmente expressa uma propriedade. Há
alguns casos de SR=SPrep que também apresentam esta semântica
(Ex: Ele cortou a cebola em rodelas). Goldberg chama estes tipos de
construções de resultativas de propriedade.
Goldberg e Jackendoff (2004) apresentam uma subconstrução
resultativa chamada de Resultativa de propriedade não causativa
(RPNC) e outra subconstrução chamada Resultativa de propriedade
causativa (RPC) que possuem a seguinte estrutura sintático-semântica:
Quadro 1 – Pareamento forma-sentido da Construção RPNC
RPNC
Semântica:
Sintaxe:

CAUSAR-TORNAR-SE
V
To freeze

<

< suj.
The pond

Paciente

resultado >
OBL.SA >
solid

*O lago congelou sólido
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Quadro 2 – Pareamento forma-sentido da Construção RPC
RPC
Semântica: CAUSAR-TORNAR-SE < agente
Sintaxe:

V
cortar

< sujeito
Ela

resultado/posição final paciente >
OBLSprep/Sa
em rodelas

objeto >
as cebolas

Ela cortou as cebolas em rodelas

Não encontramos construções RPNC do Inglês em línguas
românicas como o português; na verdade, só se expressa a mudança
de estado num formato RPNC com o verbo ficar e verbos que podem
ser usados no mesmo contexto como tornar-se, acabar, virar, fazer-se,
etc., classificados, tradicionalmente, como verbos de ligação quando
indicam mudança de estado.
Para os autores referidos, há um ponto crucial onde a CR
começa a se fragmentar em um número de subconstruções distintas,
com sintaxe similar, com estrutura argumental similar e subeventos
construcionais similares, e onde cada subconstrução apresenta suas
próprias peculiaridades e restrições. E foi com base nessa proposição
que Palomanes (2007) desenvolveu um estudo sobre as CR intransitivas
do português, tendo continuado o inventário das CRs em Palomanes
e Ribeiro (2014) e com o estudo da construção DEIXAR DE SER X
apresentada na próxima seção.

A CONSTRUÇÃO RESULTATIVA DEIXAR DE SER X
Tal como as CRs apresentadas por Goldberg e Jackendoff
(2004), a construção [DEIXAR DE SER X] apresenta o evento designado
pelo verbo associado ao argumento do sujeito afetado expressando a
mudança do estado X sofrida, pois está claro que o sujeito experimenta
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uma modificação, física ou psicológica, em que se pressupõe uma
causa desencadeando o processo. Observe
(9) Por que o cara que deixa de ser pobre gosta de pisar
em pobre? 35
Quadro 3: Pareamento forma-sentido da Construção Deixar de ser X
Semântica: MUDANÇA DE ESTADO/CONDIÇÃO
< Paciente
Sintaxe:

V

condição anterior >
OBL.SA >

< suj

Deixa de ser

O cara

pobre

No exemplo dado, o SN o cara é entendido como submetido a
uma mudança de estado ou condição que fica evidenciada pelo auxílio
da locução verbal DEIXAR DE SER. A semântica do verbo deixar, que
vai do sentido de largar e soltar a abandonar, afastar-se, abandonar
depois de ter deslocado, encaixa-se na semântica da CR uma vez que
sinaliza o afastar-se de uma dada condição ou estado, via mudança
física, psicológica ou comportamental. Assim, na construção DEIXAR
DE SER X, o verbo deixar denota abandono de estado anterior, expresso
por X, sintagma adjetival.
As construções gramaticais são suscetíveis de caracterizações
esquemáticas. A semântica do verbo Deixar, na construção em
estudo, provém do esquema imagético “afastar-se depois de um
deslocamento”, permitindo a leitura resultativa que se faz de:
(10) Deixa, deixa mesmo de ser importante
Vai deixando a gente pra outra hora(...)36

35 https://www.contioutra.com/pobre-que-pisa-em-pobre/
36 Letra da música Eu sei de cor de Marilia Mendonça
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Quadro 4: Pareamento forma-sentido da Construção exemplificada em (10)
Semântica: MUDANÇA DE ESTADO/CONDIÇÃO
< Paciente
Sintaxe:

V
Deixa de ser

condição anterior >

< suj

OBL.SA >

Y

importante

O que se entende pelo contexto em que (10) se dá é que a
atitude do sujeito (Y) afasta ou cria condições de afastamento daquele
(Z) que se subentende ser o que profere o enunciado, permitindo,
assim, uma mudança de estado ou condição em que Y deixa de ser
importante para Z. Esses esquemas de afastamento são elaborados
metaforicamente no domínio da relação interpessoal.
Observe nova ocorrência com a construção em estudo:
(11) Importunação sexual deixou de ser contravenção e virou crime.37
Quadro 5: Pareamento forma-sentido da Construção exemplificada em (11)
Semântica: MUDANÇA DE ESTADO/CONDIÇÃO
< Paciente/tema
Sintaxe:
Deixa de ser

V

< suj

Importunação sexual

condição anterior >
OBL.SN >
contravenção

A construção exemplificada em (11) apresenta-se como
expressão de mudança de estado por ruptura da ideia de importunação
sexual como uma contravenção penal, o que era um entendimento
anterior. Em (11), pode-se ver, ainda, a construção virou crime que
reforça a ideia da mudança de estado que se quer evidenciar. Ao
se desmembrar o período em (11), tem-se (a) Importunação sexual
deixou de ser contravenção e (b) Importunação sexual virou crime.
37 https://jus.com.br/artigos/69232/importunacao-sexual-deixou-de-ser-contravencao-evirou-crime.
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Semanticamente, o subevento construcional das CRs apresenta
variação quanto à causatividade; há CRs causativas e não causativas.
Em (a) o que está em foco é a mudança sofrida pelo sujeito da frase.
A causa não está explicitada na cláusula tratando-se, portanto, de
um subevento não causativo. Em (b), o que se tem é uma CR de
propriedade não causativa em que o foco recai sobre a mudança
de estado ou condição. Há construções de mudança de estado do
português (cf. Palomanes, 2007) que apresentam um único evento
que indica X TORNAR-SE Y. O evento que é entendido como algo
causando a mudança expressa pelo evento central da cláusula com
ficar, virar, tornar-se, vem, em geral, em cláusula anterior do mesmo
discurso ou se subentende.
Analisemos mais uma ocorrência com a construção em estudo:
(12) Deixou de ser flamenguista para torcer para o Fluminense.
Ué, mas não era uma “vez Flamengo sempre Flamengo”?! Confiram
a história de mais um ex-flamenguista que se tornou torcedor do
Fluminense, sendo abraçado pela torcida do Fluzão.38
Quadro 6: Pareamento forma-sentido da Construção exemplificada em (12)
Semântica: MUDANÇA DE ESTADO/CONDIÇÃO
< Paciente/tema
Sintaxe:
Deixa de ser

V

< suj
Torcedor

condição anterior >
OBL.SA >
flamenguista

Mais uma vez, pode-se perceber em (12) que o SN torcedor,
subentendido, submete-se, por vontade própria, a uma mudança
de estado ou condição, deixando de ser flamenguista, para torcer
para outro time. A semântica do verbo deixar, associada à semântica
construcional, permite que se evidencie a mudança comportamental,
38 https://www.flunomeno.com/2019/05/mais-um-deixou-de-ser-flamenguista-para.html
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de condição, que o sujeito experimenta. E o sintagma adjetival sinaliza,
então, a condição anterior do sujeito da qual abre mão no processo de
mudança de condição ou estado.

PALAVRAS FINAIS
Com base no que foi exposto ao longo do capítulo, é
possível afirmar que uma descrição que leve em conta a ideia de
construção gramatical, além de outros pressupostos trazidos pela
LC, principalmente o estudo a partir de um modelo baseado na língua
em uso, pode prover um contexto significativo para a descrição de
tipos construcionais particulares, como as construções de mudança
de estado em português, sob os aspectos sintáticos, semânticos e
pragmáticos de uso de tais construções, assim como as variadas
relações, metafóricas ou de outro tipo, que existem entre as construções
e as variadas funções comunicativas que desempenham os diferentes
tipos construcionais.
Tendo por objetivo principal analisar a construção DEIXAR DE
SER X à luz da Gramática Cognitiva das Construções, desenvolvida por
Goldberg (1995,2006), o presente capítulo apresentou os pressupostos
teóricos utilizados na descrição do objeto de estudo e a análise da
construção que permite inclui-la no rol das CRs do português do Brasil.
Espera-se, com este capítulo, contribuir para os estudos em
Linguística Cognitiva, unindo teoria e prática, e permitindo, ao leitor,
um entendimento amplo do caminho teórico escolhido para a análise
da construção DEIXAR DE SER X.
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Resumo:
Os lyric vídeos são construções verbo-visuais que tem a Web como grande
espaço de prática comunicativa. As pesquisas sobre estes tipos de gêneros
virtuais ganham presença marcante na Universidade e são reforçadas por este
trabalho. Baseados nas reflexões de Bakhtin ([1953]2006), nos apontamentos
de Marcuschi (2001, 2005, 2008), nos trabalhos de Araújo (2009), Marcuschi
& Xavier (2004) sobre Hipertexto, em Genette (2010), Lazarini (2013) e em
Souza (2014) acerca da hibridização de gêneros textuais,a pesquisa tenta
reconhecer a estrutura relativamente estável dos lyric videos, seus propósitos
comunicativos e sua relação com outros gêneros, culminando com a
construção de uma proposta metodológica para seu uso em sala de aula de
língua portuguesa. Com o objetivo de desenvolver as competências leitora
e escrita dos estudantes, apresentamos uma proposta didática para esse
gênero emergente, por meio de dois lyric videos do rapper brasileiro Criolo.
Conclui-se que o trabalho com os lyric videos constitui rica oportunidade de
lidar com textos multimodais do contínuo oralidade-escrita, proporcionando a
discussão das variabilidades da Língua e dos gêneros textuais.
Palavras-chave:
Hipertexto; Lyric Videos; Ensino de Língua Portuguesa.
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O VÍDEO DA LETRA
Os desafios da sala de aula precisam ser instigantes para
professores/as e alunos/as, principalmente diante do ritmo veloz com
que as novas mídias e, com elas, novas demandas e necessidades de
comunicação, apresentam-se no cotidiano de ensino-aprendizagem.
Estudos da relação Internet e Ensino (ARAÚJO, 2005; MARCUSCHI
& XAVIER, 2005) comprovam a produtividade da utilização dos novos
gêneros e suportes da vida digital, por exemplo, em sala de aula. Entre
os profissionais que atuam ou estudam essa vertente educacional já
é consenso a necessidade de se promover associações profundas
entre o ambiente escolar e a realidade externa ao âmbito educacional,
quase sempre virtual, dos alunos. Na realidade do ensino de língua
portuguesa, por exemplo, isso não é diferente. Trata-se, na verdade,
de uma urgência.
Nossa pesquisa insere-se no debate da análise e do uso em
sala de aula dos gêneros emergentes (MARCUSCHI, 2000), próprios
da era virtual, vivida por nós a partir dos primeiros anos do século
XXI com o desenvolvimento e popularização da Internet. Marcados
fortemente pela velocidade de aparição e mudança e por serem, de
forma geral, transmutações de outros gêneros, presentes ou não
virtualmente, esses tipos de gêneros têm motivado a atenção de uma
grande quantidade de estudiosos, em diversas áreas. Na perspectiva
pedagógica, procura-se compreender como tais constructos textuais
podem ser utilizados em sala de aula a fim de melhor promover o
desenvolvimento da capacidade comunicativa dos alunos, para os
quais o contato com os gêneros emergentes é geralmente diário e
efetivo. Tal foi o objetivo central da investigação descrita neste artigo
ao eleger um tipo de texto consideravelmente novo e com múltiplas
possibilidades de construção e uso: o lyric video.
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Construídos primeiramente por fãs ou por fã-clubes ao redor do
mundo, os lyric videos (vídeos da letra, em tradução nossa, do inglês)
são produções audiovisuais que trazem a letra da canção reproduzida
no vídeo associada a imagens, a animações, a desenhos ou a outras
modalidades visuais não-estáticas. Com sua popularização, esse tipo
de texto multissemiótico passa cada vez mais de uma produção que
visava à simples propagação da letra da canção entre os que gostavam
das produções de seus cantores e bandas para uma alternativa de
divulgação elaborada pelos próprios artistas e suas produtoras ou
gravadoras. São disponibilizados quase sempre no portal de vídeos
Youtube pouco antes da divulgação do clipe oficial da canção e geram
milhões de visualizações no canal do artista por eles responsáveis.
Percebe-se assim que o lyric video se trata de uma construção
de texto verbo-visual cuja estrutura, estilo (mais informal que formal,
dependendo do artista que o faz) e conteúdo são recorrentes, o que
o assemelha, segundo a teoria do filósofo e pensador russo Mikhail
Bakthin ([1953]2006), à noção de gênero discursivo. A partir dessa
hipótese e embasados ainda em outras perspectivas teóricas a serem
apresentadas a seguir além, claro, da análise de alguns vídeos de
projeção internacional, buscaremos neste artigo compreender como
se constrói e se consolida este tipo “relativamente estável” de texto.
Visamos a pensar sua inscrição no rol dos gêneros emergentes na
internet e concluir nosso percurso investigativo com a apresentação
de uma proposta para o uso dos lyric videos em sala de aula de língua
portuguesa a partir de dois lyric videos do rapper brasileiro Criolo.

DOS GÊNEROS
Iniciamos nossa explanação buscando apresentar alguns
aspectos vitais da teoria basilar sobre os gêneros discursivos. Seu
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percurso vem sendo desenvolvido de forma intensificada desde
os anos 60 com o surgimento da Linguística de Texto, da Análise
Conversacional e da Análise do Discurso. Procuramos em seguida
relacionar necessariamente alguns de tais apontamentos conceituais
à atual aplicação que lhes é dada aos novos gêneros que proliferam
com o advento e popularização da Internet. Araújo (2009), por exemplo,
alerta do risco de tentarmos analisar, por meio dos estudos clássicos,
um gênero considerado digital ou próprio do Hipertexto “na medida
em que a web e seus gêneros são fatos sociais novos e, em função
do ambiente digital em que se realizam, são passíveis de mudanças
repentinas.” (ARAÚJO, 2009, p.39).
A teoria bakhtiniana sobre os gêneros do discurso entende a
língua como sendo efetuada a partir de enunciados (orais e escritos)
concretos, únicos e emanados de diferentes esferas de atividade
humana. Assim, em determinados campos de uso, são elaborados
o que Bakthin (2006 [1953], p.262) chama de “tipos relativamente
estáveis de enunciado”, numa das mais clássicas definições que
temos para os gêneros do discurso.
No limiar entre estabilidade e multiplicidade, o teórico posiciona
a construção dos gêneros do discurso apontando para sua inesgotável
possibilidade de manifestação. Essa seria fruto do crescimento e da
diferenciação que sofrem os gêneros ao atuarem em diferentes campos,
modalidades de diálogo e situações. Entretanto, eles seriam definíveis
por apresentarem “determinados tipos de enunciados estilísticos,
temáticos e composicionais relativamente estáveis”. (BAKHTIN, p.266).
Os gêneros apresentam a tríade composta por conteúdo – informações
contidas nos gêneros –, estrutura composicional – formas nas quais os
textos geralmente ocorrem – e estilo - marcas de subjetividade. Sobre
este, Bakhtin se debruça largamente, entendendo inclusive os estilos
de linguagem como indissociavelmente ligados às alterações que os
gêneros sofrem a partir de mudanças históricas.
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Marcuschi, por sua vez, ao desenvolver o conceito bakhtiniano de
esfera comunicativa, elabora a importância dessa instância produtiva
na constituição das marcas e funções dos gêneros no meio em que
surgem. Tal instância é chamada pelo autor brasileiro de “domínios
discursivos”, aqueles que
não são textos nem discursos, mas propiciam o surgimento
de discursos bastante específicos. Do ponto de vista dos
domínios, falamos em discurso jurídico, discurso jornalístico,
discurso religioso etc., já que as atividade jurídica, jornalística
ou religiosa não abrangem um gênero em particular, mas dão
origem a vários deles. (MARCUSCHI, 2002, p.22)

Estabelece-se, assim, a importância das esferas ou domínios
discursivos na elaboração dos gêneros. Elas seriam detentoras das
marcas criadoras e estabilizadoras deles. Em nosso estudo, voltado
aos lyric videos, temos a Web como grande espaço de prática
comunicativa. Funcionando através de seu próprio protocolo HTTP,
Hipertex Transfer Protocol, o serviço tem como uma de suas principais
marcas o Hipertexto, que tem em Antonio Carlos Xavier (UFPE) um
de seus maiores analistas, dizendo-nos que se trata de “uma forma
híbrida, dinâmica e flexível de linguagem que dialoga com outras
interfaces semióticas, adiciona e acondiciona à sua superfície formas
outras de textualidade.” (MARCUSCHI & XAVIER, 2005, p. 171).
Gomes (2011) define o Hipertexto como
um texto exclusivamente virtual que possui como elemento
central a presença de links. Esses links, que podem ser
palavras, imagens, ícones etc., remetem o leitor a outros textos,
permitindo percursos diferentes de leitura e de construção de
sentidos a partir do que for acessado e, consequentemente,
pressupõe certa autonomia de escolha dos textos a serem
alcançados através dos links. É um texto que se atualiza ou se
realiza, se concretiza, quando clicado, isto é, quando percorrido
pela seleção dos links. (GOMES, 2011, p.11)
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As características acima elencadas pelo teórico se encontram
presentes em muitas das novas manifestações textuais da rede mundial
de computadores. Imbricadas pelo hipertexto, elas são marcadas
pela hibridização de formas e recursos, no que Marcuschi chama de
uma “interação de imagem, voz, música e linguagem escrita numa
integração de recursos semiológicos.” (2005, p. 33). O lyric vídeo é um
exemplo potente de tal miscelânea. Vejamos agora com mais atenção
de que formas isso acontece.

LYRIC VIDEO: GÊNERO EMERGENTE?
Ao longo dos anos, os lyric videos passaram a figurar como
um esperado elemento componente do material de divulgação das
canções de artistas musicais e bandas em geral. Suas definições
mais precisas e características principais podem ser assim resumidas
quando o entendemos por:
uma opção estética aderida pelas gravadoras e pelos próprios
artistas para a divulgação de uma nova música, uma vez que
se tornou comum a procura das letras pelos fãs para poder ser
acompanhada corretamente enquanto a música é reproduzida.
O formato também pode ser utilizado para aquecer as
expectativas relacionadas ao videoclipe da música antes de ser
lançado e assim ser usado quase como um teaser. (TREVISAN;
JESUS, 2013, online)

Um de nossos objetivos de pesquisa, assim, é tentar descrever
e analisar, sob o viés da teoria de gêneros discursivos e a de gêneros
emergentes, as possíveis recorrências composicionais e de uso que,
para nós, podem fazer com que os lyric videos sejam compreendidos
como um possível gênero em ascensão. Os lyric videos por nós
escolhidos são de artistas nacionais e internacionais, postados nos
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canais oficiais deles no portal Youtube. Todos deveriam possuir, até a
data de finalização deste artigo, o mínimo de 500.000 visualizações.
Nos materiais por nós analisados, foi possível encontrar de
forma recorrente uma identificação dada pelos próprios artistas de
que aqueles vídeos se tratam de lyric videos. Tal ação é necessária
devido tanto à constituição imagética que este tipo de texto possui
semelhante tanto ao videoclipe como à produção de vídeos caseiros
feito por fãs com a inserção das letras das canções a imagens. Tal
cenário, associado a certo desconhecimento ainda sobre o gênero,
levaria a alguma obrigatoriedade da inclusão do sintagma “[nome da
canção] Official lyric video”.
Outra questão identificadora na forma e conteúdo dos lyric videos
é a recorrente ausência dos artistas nas imagens. Diferentemente
do que se dá nos videoclipes, em que é esperada a aparição e
desenvolvimento de ações do artista interpretando as cenas propostas
pela letra da canção ou encenando cantar/dublar a canção. Nos tipos
de vídeos por nós aqui analisados, não encontramos a figura do artista
ou da banda entre as imagens.
Assim, inicialmente, dentro da teoria bakhtiniana, podemos
dizer que os lyric videos apresentam como estrutura composicional:
vídeo (imagens, fotos, artes gráficas etc) anexo à letra da canção;
conteúdo: informação – letra e áudio da canção - para entretenimento
e estilo: informal a partir da linguagem verbal e não verbal. Além
dessas definições prévias, é necessário investigar os propósitos
comunicativos dos gêneros, característica vital estabelecida pela teoria
de Swales (1990) e também apontada por Marcushi (2008). Ela pode
ser compreendida nos lyric videos como:
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Divulgar a canção como um todo;
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c)

Preparar para o anúncio do videoclipe oficial da canção,
funcionando, assim, como um teaser.

OS LYRIC VIDEOS “DUAS DE CINCO” E
“CONVOQUE SEU BUDA” EM SALA DE
AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Souza (2014) demonstra como a utilização em sala de aula de
gêneros textuais híbridos – nomenclatura na qual podemos enquadrar
os lyric videos, dado à miscelânea de gêneros em sua composição,
aqui já apresentada – pode contribuir para o desenvolvimento
da capacidade leitora de alunos iniciais de língua espanhola.
Aproveitaremos as questões por ela levantadas concernentes ao
ensino de língua espanhola como língua estrangeira, para construir
uma estratégia metodológica para o ensino de língua portuguesa
como língua materna. Para a autora é necessário
(a) estabelecer relações entre as propostas de leitura oferecidas
pelo manual didático do curso de língua espanhola analisado
e a proposta de leitura abordada através da hibridização;
(b) verificar o que se pode fazer quando se utilizam gêneros
textuais/discursivos híbridos nas aulas de E/LE: que tipos de
ajuda podem emergir, quais os processos mobilizados durante
a leitura e como se organiza a participação dos alunos; (c)
identificar as estratégias de leitura ativadas durante a recepção
de gêneros textuais/discursivos híbridos em E/LE responsáveis
pelo processo de reconhecimento do gênero e compreensão
leitora; (d) descrever o processo interativo (aluno-texto-professor)
presente nas atividades de leitura coletiva de gêneros textuais/
discursivos híbridos, em que a leitura ou a interpretação de um
texto se realiza sob alguma supervisão pública; e (e) atestar se
o tipo de hibridização é determinante para a compreensão do
gênero e para a seleção das estratégias de leitura em língua
espanhola. (Souza, 2014, p.9)
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A pesquisadora, assim, argumenta ser importante a discussão
desses tipos de gêneros no contexto escolar, pois eles estimulariam a
busca de compreensão dos textos por parte dos alunos. Ao tomarem
contato com tipos de materiais que vão além das modalidades e
meios convencionais, os textos híbridos, conforme chama a autora,
acabam desabituando às regularidades presentes nos textos e aos
padrões superficiais de análises. A hibridização mobilizaria os alunos
em processos novos de compreensão e interpretação textual.
Afim de ofertar um auxílio para que o professor possa testar
tais possibilidades, nesta seção de nosso artigo apresentamos uma
sugestão metodológica para o uso de dois lyric videos do rapper
Criolo como mecanismo de discussão linguística em sala de aula
de Língua Portuguesa. A turma sugerida é uma turma de Ensino
Fundamental – Anos Finais. As duas canções são faixas do álbum
“Convoque seu Buda” (2015) do rapper paulista e utilizam como
mecanismo de divulgação e popularização o lyric vídeo. Vejamos
alguns frames ou recortes:
Figura 1. Print screen do lyric video “Convoque seu Buda”
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Figura 2. Print screen do lyric video “Duas de cinco”

Sugestão de Plano de aula
1)

Apresentação do lyric video “Duas de Cinco”;

2)

Discussão sobre o texto audiovisual visto (Os alunos já
conheciam esse texto?; Que gênero o texto materializa?; A que
outros gêneros se assemelha?);

3)

Discussão sobre o Lyric Video: estruturas recorrentes, propósitos
comunicativos, o Hipertexto etc.;

4)

Discussão sobre a temática do lyric video e sobre como os
aspectos imagéticos, as estruturas linguísticas e o gênero “rap”
corroboram – ou não – com a temática apresentada;

5)

Apresentação do lyric video “Convoque seu Buda”;

6)

Proposição de atividade de casa: análise dos aspectos
linguísticos e/ou em relação com as imagens, a canção etc..

No momento 2 do Plano de Aula, em que se discute as inferências
dos alunos a respeito do texto com o qual acabaram de tomar contato, é
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interessante a discussão sobre as possíveis classificações dos alunos
para o gênero em discussão. Após um primeiro levantamento dos
alunos que conhecem e dos que não conhecem esse tipo de texto, o
professor pode fazer associações com gêneros textuais já conhecidos
dos alunos. Esses podem estar atualizados/transmutados no gênero
que agora se quer estudar, como o videoclipe e a letra da canção.
A atividade pode problematizar ainda a classificação tradicional dos
gêneros e visa a levar os alunos a compreender novos gêneros e a
aproximar a escola do cotidiano virtual dos discentes.
Dando sequência a aula, o professor pode trabalhar a
intepretação do texto a partir das multimodalidades nele verificáveis,
por exemplo, pensando: como são “casados” a letra da canção, as
imagens e o gênero musical do cantor a fim da construção do sentido.
Assim, os alunos poderão refletir sobre as diferentes semioses
presentes no gênero, fazer ligações com outros gêneros que também
são multisemióticos e buscar compreender qual a influência da Internet
para esta hibridização.
No trabalho com a língua, acreditamos que alguns dos pontos
mais interessantes a serem realizados são o reconhecimento e
a problematização dos registros da língua no lyric vídeo. Isso se
justifica à medida que o gênero, em sua multisemiose, situa-se
dentro do contínuo oralidade-escrita trazendo a transcrição da letra
junto ao áudio da canção. Assim, pode ser um trabalho bastante
rico discutir com os alunos em que momentos a letra que o vídeo
traz sofre influência da oralidade, própria do canto do “rap”. Como a
transcrição para a modalidade escrita capta tais variações? Quais as
discrepâncias e acréscimos?
Outras possíveis questões são: De que maneira, afinal, as
diferenças entre o registro mais formal e do registro informal da
língua estão presentes no gênero? Qual a função dessas escolhas
linguísticas para a constituição do lyric video, dentro da ideologia do
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artista e da temática proposta pela canção? Tais problematizações
podem culminar com a inserção de alguns conceitos importantes da
Sociolinguística como o das variantes linguísticas que, para Tarallo
(1986) podem ser compreendidas como as distintas formar de se
dizer algo em um contexto similar e com igual valor de verdade. A um
conjunto de variantes, o autor dá o nome de variável linguística.

CONCLUSÕES
Nosso trabalho tentou fazer uma reunião de alguns
importantes conceitos da área do estudo sobre os gêneros textuais
especialmente em relação com os gêneros virtuais, próprios do
Hipertexto. Neste rol de construções textuais, insere-se o lyric video
enquanto manifestação em emergência. Esta pode ser entendida
como uma transmutação (BAKTHIN, 2006 ([1953]) de gêneros
como o videoclipe e a letra da canção.
Nossa análise prévia de alguns lyric vídeos mostrou serem
recorrentes em seu conteúdo animações digitais e a transcrição das
letras, além do áudio da canção divulgada. O artista tem seu nome
vinculado aos textos pelo título ou pela descrição do vídeo, que
recebe a marca da expressão “lyric video”, indicando de que se trata.
São textos próprios dos canais dos artistas no portal Youtube, com
veiculação anterior a da do videoclipe da mesma canção. Como
propósito comunicativo, os lyric videos funcionariam para veicular e
popularizar a letra da canção – foco dessa construção audiovisual – e
para preparar o público para o anúncio do videoclipe oficial da canção
funcionando, assim, como um teaser.
Numa perspectiva didática, os lyric videos podem funcionar
como um poderoso e eficaz suporte educativo por seu potencial de

sumário

283

linguística

a
na teoria e na prática

estimular os alunos a trabalhar com diferentes habilidades, dentre as
quatro clássicas, de apreensão linguística. Trabalha-se a habilidade de
escuta – pois traz a canção reproduzida de forma associada a novas
formas visuais; a leitora – por ter como foco estrutural e de uso a letra
da canção; a oral – dado ao debate que o reconhecimento de formas e
a incursão temática da canção/imagens podem provocar; e, por fim, a
habilidade escrita, que pode ser trabalhada com exercícios individuais
ou em grupo.
No trato com os lyric videos do rapper Criolo, foco de nossa
análise, o professor tem a oportunidade de trabalhar a língua portuguesa
em seus diferentes registros e pensar, junto com os alunos, como essas
diferentes realizações linguísticas estão presentes no lyric vídeo. Desse
modo, tal gênero em emergência pode enriquecer as discussões em
sala de aula e ajudar a escola a estar mais perto da realidade dos
alunos e não ficar - como nos moldes tradicionais - tão off-line.
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Resumo:
Este capítulo tem como objetivo promover uma aproximação entre a teoria
sociocultural (VYGOTSKY, 1998; FIGUEIREDO, 2019) e o conceito bakhtiniano
de dialogismo (BAKHTIN, 2003, 2006, 2016). Considerando contextos de
interação presencial e a distância, visa identificar situações em que os
aprendizes promovam o scaf olding (DONATO, 1994; FIGUEIREDO, 2019),
ou seja, o suporte dialógico para que seus colegas desenvolvam atividades
que, sozinhos, não conseguiriam desempenhar. A partir da identificação das
estratégias mobilizadas nessas atividades colaborativas (FAIGLEY; WITTE,
1984, 1981; VILLAMIL; GUERRERO, 1996), propõe verificar de que forma esse
dialogismo se materializa no contexto de produção textual colaborativa.
Palavras-chave:
Teoria sociocultural; Dialogismo; Scaffolding; Interação; Escrita Colaborativa.
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INTRODUÇÃO
Este capítulo tem o objetivo de traçar uma relação entre os
estudos desenvolvidos por Lev Vygotsky – a teoria sociocultural
voltada ao aprendizado de línguas – e Mikhail Bakhtin, estabelecendo
uma ligação entre os conceitos de interação, mediação e dialogia. Para
ilustrar essa relação, teremos como base o estudo de caso de práticas
colaborativas de escrita em ambientes virtuais, em uma sala de aula
de língua portuguesa.
Na primeira seção, falamos a respeito da teoria sociocultural
de Vygotsky e a importância da linguagem e da interação para
o desenvolvimento cognitivo. Na segunda parte deste capítulo,
abordamos a dialogia bakhtiniana, fazendo uma relação entre esta
epistemologia e aquela desenvolvida por Vygotsky. Na terceira seção,
trabalhamos a noção de colaboração como metodologia em sala de
aula de línguas. Na quarta parte do texto, apresentamos o conceito
de escrita como um processo e o papel da exotopia na contemplação
estética de um texto. Em seguida, discutimos exemplos de um estudo
de caso de escrita colaborativa em ambientes virtuais, finalizando com
as considerações finais a respeito das teorias apresentadas e sua
aplicabilidade em situações “no chão da sala”.

O SALTO INTERACIONISTA DA COGNIÇÃO:
A TEORIA SOCIOCULTURAL DE VYGOTSKY
A teoria sociocultural, desenvolvida pelo pesquisador russo Lev
Semenovitch Vygotsky, surgiu como uma resposta às abordagens
psicológicas behaviorista e da Gestalt, cujas perspectivas, para o
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estudioso, “não conseguiam explicar comportamentos complexos como
a percepção e a resolução de problemas” (FIGUEIREDO, 2019, p. 12).
De acordo com a teoria sociocultural, os seres humanos são
constituídos pela linguagem (FIGUEIREDO, 2019, p. 21), na medida
em que, para Vygotsky, é a mediação que promove o desenvolvimento
dos indivíduos. O autor acreditava que “a função primordial da fala é
a comunicação, o intercâmbio social” (VYGOTSKY, 2003, p. 6), pois só
através desse intercâmbio, da interação, as funções mentais complexas
poderiam se desenvolver. Portanto, uma das maiores contribuições
dessa teoria é a ênfase no diálogo para o desenvolvimento cognitivo
humano (FIGUEIREDO, 2019, p. 23).
Considerando esse enfoque dado à interação social
como motivadora do desenvolvimento cognitivo dos indivíduos
(FIGUEIREDO, 2019, p. 18), considera-se que a mediação tem
um papel fundamental no desenvolvimento de processos mentais
complexos (DONATO; MACCORMICK, 1994, p. 455-456), considerase que as instituições culturais são essenciais, uma vez que são
território fértil para situações de mediação:
A teoria sociocultural enfatiza o importante papel que a fala e a
interação têm no desenvolvimento cognitivo e comportamental
dos indivíduos. A escola, por sua vez, contribui enormemente
para esse desenvolvimento, por ser um local que possibilita a
interação entre os alunos e entre eles e o professor. Por meio
dessa interação e com a ajuda que recebe do professor e
colegas, a criança consegue realizar algumas tarefas que não
conseguiria realizar sozinha. (FIGUEIREDO, 2019, p. 36)

No desenvolvimento de sua teoria, Vygotsky se baseou em uma
metodologia chamada de “explicação genética”, que considera que
fenômenos psicológicos podem ser compreendidos a partir da análise
de sua gênese em uma atividade específica, culturalmente situada
(DONATO; MACCORMICK, 1994, p. 454), como aquelas desenvolvidas
em salas de aulas.
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Para o pesquisador russo, o desenvolvimento e a linguagem
estão relacionados, uma vez que o primeiro só ocorre a partir da
segunda (VYGOTSKY, 2003, p. 62-63). O autor ressalta a função
mediadora da linguagem, que serve de intermédio para a aquisição de
conceitos e, consequentemente, leva ao aprendizado:
Nos conceitos científicos que a criança adquire na escola, a
relação com o objeto é mediada, desde o início, por algum outro
conceito. [...] É nossa tese que os rudimentos de sistematização
primeiro entram na mente da criança, por meio do seu contato
com os conceitos científicos, e são depois transferidos para os
conceitos cotidianos, mudando a sua estrutura psicológica de
cima para baixo. (VYGOTSKY, 2003, p. 116)

Segundo Vygotsky (2003, p. 70), “todas as funções psíquicas
superiores são processos mediados”, que têm a palavra como parte
central do processo, visto que é através dela que se formam os conceitos
que fundamentam o aprendizado. No entanto, Donato e Maccormick
(1994, p. 456) explicam que a mediação não ocorre apenas através
da linguagem. Ela pode ocorrer também a partir de uma ferramenta
material (como um jogo, por exemplo), ou mesmo através da ação
de outro ser humano durante a interação social. Eles ressaltam que,
independente do tipo de instrumento, na concepção vygotskiana, a
mediação é sempre um instrumento de mudança cognitiva, pois
impulsiona o desenvolvimento de processos mentais superiores, como
a definição de estratégias para a resolução de problemas.
A teoria sociocultural defende que, para que a criança se
desenvolva, é preciso que existam interações assimétricas, entre
outras crianças mais experientes ou adultos, que possam auxiliála no desenvolvimento de suas tarefas (FIGUEIREDO, 2019, p. 41).
A partir dessa ideia, Vygotsky desenvolve o conceito de Zona de
Desenvolvimento Proximal (ZDP), que é definida por ele como “a
discrepância entre a idade mental real de uma criança e o nível que
ela atinge ao resolver problemas com o auxílio de outra pessoa”
(VYGOTSKY, 2003, p. 128-129).
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O conceito da ZDP reforça, mais uma vez, o papel da interação
e da linguagem na teoria vygotskiana, pois é através do diálogo que
acontece o progresso. Assim, segundo Figueiredo (2019, p. 44), ao
interagir com um aprendiz, os adultos ou pares mais experientes
podem, através do diálogo, identificar o nível real de desenvolvimento,
ou seja, o que aquele aprendiz consegue desenvolver sozinho e, a
partir daí, auxiliá-lo a desempenhar tarefas que estão além desse nível
real, até que o aprendiz consiga fazê-las por si só.
Tanto em sala de aula, quanto em ambientes não escolares,
quando uma pessoa mais experiente auxilia um aprendiz através da
interação, acontece um processo chamado scaffolding. O termo,
cunhado por Wood, Bruner e Ross (1976) representa o suporte dado
a crianças, por alguns tutores, durante uma tarefa em que teriam de
construir uma pirâmide com blocos de madeiras (FIGUEIREDO, 2019,
p. 51), e é utilizado como “uma metáfora que serve para descrever o
apoio que um adulto fornece à criança durante tarefas que implicam
resoluções de problemas”. No entanto, Figueiredo (2019, p. 48) ressalta
que o par mais experiente não necessariamente precisa ser um adulto.
Segundo o autor, o simples fato de os alunos trabalharem juntos faz
com que consigam realizar, juntos, tarefas que não conseguiriam
desempenhar se estivessem sozinhos.
Vale ressaltar que, durante o processo de scaffolding, o aprendiz
não simplesmente segue instruções dadas por outra pessoa ou recebe
assistência de maneira passiva (FIGUEIREDO, 2019, p. 60). Figueiredo
(2019, p. 45) explica que:
apenas mostrar como se faz uma tarefa pode não ser tão eficiente
para fazer com que o aprendiz, de forma independente, supere a
dificuldade em realizá-la e atinja a autorregulação. É necessário
levá-lo a refletir sobre suas ações ao realizar determinada tarefa.

Portanto, a assistência nem sempre ocorre de forma direta e
explícita, mas muitas vezes na forma de scaffolding coletivo, na qual os
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outros participantes da tarefa colocam sugestões que são debatidas
e negociadas entre os outros. O professor, neste sentido, deve atuar
como mediador, não ensinando o passo a passo, mas monitorando
as ações dos aprendizes e intervindo apenas quando for necessário.
A partir dessas interações, os aprendizes conseguem realizar
em grupo as atividades que não conseguiriam sozinhos, até que,
depois de internalizadas as estratégias utilizadas para o cumprimento
de determinada tarefa, tornam-se capazes de realizá-la sozinhos.
Essa autonomia para realizar tarefas é chamada autorregulação,
que “se constrói sobre interações e trocas colaborativas que levam
o aprendiz a aumentar o escopo do que ele pode vir a fazer sozinho”
(FIGUEIREDO, 2019, p. 41).
Segundo Vygotsky (2003, p. 115), a autorregulação ocorre
quando nos tornamos conscientes de como desenvolver determinada
tarefa, o que nos faz capaz de dominá-la. Esta consciência é, conforme
o autor, a “percepção da atividade da mente - a consciência de estar
consciente” (VYGOTSKY, 2003, p. 114).
Assim como Vygotsky, outro teórico russo que valorizou a
interação e, inclusive, a utilizou como centro de sua filosofia foi Mikhail
Bakhtin, bem como o círculo de estudiosos do qual participava. Embora
os focos das duas teorias não coincida, uma vez que o primeiro autor
tem como centro o desenvolvimento cognitivo, e o segundo, uma
filosofia da linguagem e do sujeito, muitos aspectos de ambos os
estudos podem ser relacionados, visto que têm a interação e o diálogo
como cerne de suas pesquisas.
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A TOMADA DE CONSCIÊNCIA DA INTERAÇÃO:
A TEORIA DIALÓGICA DE BAKHTIN
Ao longo da produção teórica de Bakhtin e seu grupo de
colegas, encontra-se um conceito fundante de toda a epistemologia
do chamado Círculo de Bakhtin, o de dialogismo. Esse conceito
divide-se, segundo Fiorin (2016), em três aspectos: o dialogismo
constitutivo da língua, o dialogismo composicional do enunciado e,
finalmente, o dialogismo constitutivo do sujeito. No primeiro aspecto
encontra-se a noção de que a palavra é “o produto da interação
do locutor e do ouvinte [...], é uma espécie de ponte lançada entre
mim e os outros” (BAKHTIN, 2006, p. 115, grifos do autor), ou seja,
a palavra sempre parte de alguém, em direção a outro indivíduo. Já
o dialogismo composicional (dos enunciados) parte da concepção
de que um enunciado é um elo na cadeia discursiva, além do fato
de que, conforme Bakhtin (2016, p. 62), um dos traços essenciais do
enunciado é a capacidade de ser direcionado a alguém. Por fim, o
dialogismo constitutivo do sujeito parte do pressuposto de que todo
indivíduo é constituído sócio-ideologicamente (BAKHTIN, 2006, p.
33), pois sua consciência individual é formada não apenas por nossa
individualidade, mas é construída pelos enunciados que ouvimos ao
longo da vida e compõem a cadeia discursiva na qual estamos imersos.
Outro conceito fundamental à teoria bakhtiniana é o de alteridade.
O autor explica que há dois centros de valor fundamentais que, embora
diferentes, são correlacionados: o “eu” e o “outro” (BAKHTIN, 2010, p.
91). Para Bakhtin (2016, p. 173-174, grifos do autor), esses dois centros
axiológicos têm caráter de acontecimento, pois é a partir deles que se
torna “possível qualquer juízo de valor efetivo.” Da alteridade, emerge
outra noção basilar à filosofia bakhtiniana, a exotopia ou excedente
de visão. O autor afirma que, da minha posição no mundo, “sempre
verei e saberei algo que ele [o outro], da sua posição fora e diante
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de mim, não pode ver” (BAKHTIN, 2003, p. 21). Da mesma forma, o
“outro”, do lado de fora da minha existência, me vê de uma forma que
eu mesmo não poderia ver. Essas duas visões - a que eu tenho de
mim mesmo e a que o outro tem a meu respeito - complementam-se
e promovem o acabamento do sujeito. Embora o excedente de visão
tenha sido aplicado por Bakhtin no aspecto estético (e ético, conforme
diferentes hermenêuticas), a mesma noção pode ser transferida ao
desenvolvimento sociocognitivo. Ora, se para Vygotsky, a Zona de
Desenvolvimento Proximal (ZDP) é a distância entre o que se consegue
fazer sozinho e o que se faz com o auxílio de outro mais experiente,
então o desenvolvimento proximal ocorre no que se poderia chamar de
uma “zona de excedente de visão” na interação.
Assim como para Vygotsky, para o Círculo de Bakhtin a
interação tem caráter essencial. Ela é considerada a realidade
fundamental da língua (BAKHTIN, 2006, p. 125), a essência efetiva
da linguagem (VOLOCHÍNOV, 2013, p. 158). A interação é a dialogia
por essência, é o que produz a enunciação (BAKHTIN, 2006, p. 114)
e sempre tem uma orientação social (VOLOCHÍNOV, 2013, p. 149).
Mais do que isso, conforme nos explica Geraldi, essa relação está
no âmago da formação do espaço da “consciência” e da orientação
axiológica das (inter) ações:
Acrescentemos a esta concepção de linguagem as implicações
que dela extraem Bakhtin na filosofia e Vygotsky na psicologia e
reencontraremos a questão da construção da consciência e da
conscientização. Se nossa consciência é sígnica, está repleta de
signos nunca neutros porque são produtos da história, somos
todos produtos da história: mutáveis, múltiplos e singulares.
Irrepetibilidades e responsividades irreversíveis. Não podemos
alegar qualquer álibi para a existência: não podemos dizer “não
estamos aqui”. E estar aqui é uma resposta a si mesmo e ao
outro, com o qual necessariamente estamos e a quem dizemos
“estou aqui”. Conscientizar-se é ser esta resposta à alteridade.
(GERALDI, 2010, p.173)
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Nesse relacionamento das abordagens cognitiva e filosófica de
Vygotsky e de Bakhtin, respectivamente, encontramos o escopo de uma
metodologia colaborativa que abrange uma dialética dos processos de
internalização e externalização de práticas linguageiras e a tomada de
consciência e valoração delas pelos sujeitos aprendentes.

A PRIMAZIA DA COLABORAÇÃO
COMO ESSÊNCIA METODOLÓGICA
SOBRE A INTERAÇÃO
Considerando a teoria vygotskiana em sua relação com o
dialogismo, uma abordagem metodológica que favoreça a interação
no desenvolvimento dos aprendizes deve dar primazia à colaboração.
Ora, se o desenvolvimento do pensamento parte do social para o
individual (VYGOTSKY, 2003, p. 24), uma sala de aula que adote a
perspectiva sociocultural deve adotar atividades que promovam a
comunicação, a interação e a assistência mútua entre os pares, pois,
conforme Scarcella e Oxford (1992, p. 30), a assistência encoraja os
alunos a expandir suas habilidades, além do fato de que a interação
facilita o desenvolvimento da linguagem. Em uma sala de aula de
línguas (sejam elas estrangeiras ou não), a interação corresponde a
oportunidades de comunicação entre os alunos na língua que estão
aprendendo (FIGUEIREDO, 2005, p. 17).
Para promover essa interação, o professor solicita tarefas,
cuja consecução depende da realização de atividades por parte dos
alunos. A atividade é entendida, neste sentido, “como o engajamento
de um indivíduo para atingir um determinado objetivo” (FIGUEIREDO,
2019, p. 20). No entanto, ao desenvolver uma atividade para concluir
uma tarefa, os indivíduos agem de maneiras diferentes, e essa
diferença na atuação depende dos objetivos e da motivação que as
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guia (FIGUEIREDO, 2019, p. 20). Para desempenhar essas tarefas, os
sujeitos traçam estratégias com a finalidade de atingir um objetivo. No
entanto, para atingir um mesmo objetivo, por exemplo, compreender
um texto, os aprendizes podem adotar estratégias diferentes, como
buscar o significado de palavras em um dicionário, na internet, tentar
deduzir o significado pelo contexto, perguntar a outros colegas etc.
(DONATO; MACCORMICK, 1994, p. 455). Essas estratégias podem
ser aprendidas ou aprimoradas através da interação, pois são um
“subproduto da mediação e da socialização em uma comunidade de
prática de aprendizado de línguas” (DONATO; MACCORMICK, 1994,
p. 453, tradução nossa).
Nesse sentido, tarefas que envolvam colaboração e permitam
o desenvolvimento coletivo de estratégias para a consecução de
um objetivo são extremamente profícuas em um contexto de sala de
aula de línguas. No entanto, para que uma tarefa seja abordada pela
perspectiva colaborativa, alguns aspectos precisam ser observados.
Na colaboração, os pares atuam simultaneamente no desenvolvimento
de atividades visando à execução de uma tarefa (ARNOLD; DUCATE;
KOST, 2012, p. 432-433). Nessa abordagem, ao invés de dividir
o trabalho em partes e cada um se responsabilizar por sua “fatia”,
como acontece nos contextos cooperativos, todos se responsabilizam
pela tarefa como um todo e fazem contribuições às atividades
desempenhadas por seus pares ao longo do processo.
Vale ressaltar que a abordagem colaborativa não é meramente
uma técnica metodológica, mas uma filosofia de trabalho conjunto,
respeitando diferentes e habilidades individuais de cada membro
do grupo. A aprendizagem colaborativa é, segundo Panitz (1996, p.
1), a oportunidade de compartilhar autoridade e responsabilidades,
e é baseada no consenso entre os membros do grupo, e não em
competições. É claro que, embora o objetivo final seja o consenso,

sumário

296

linguística

a
na teoria e na prática

muitas vezes podem surgir embates, que devem ser vistos não como
problemas, mas como oportunidades de negociação e aprendizado.
Mais do que a entrega de um produto, uma tarefa, na abordagem
colaborativa, importa o processo de coconstrução do conhecimento,
que deriva da troca significativa entre os participantes (FIGUEIREDO,
2018, p. 27). Nessa perspectiva, não apenas os alunos aprendem
com o professor, mas aprendem entre si, e o próprio professor
aprende com eles. Figueiredo (2019,P. 64) destaca ainda que não só
os alunos menos experientes ganham com esse tipo de atividade,
uma vez que os mais experientes também aprendem novas maneiras
de pensar, novas estratégias. É uma abordagem que valoriza os
diferentes saberes dos alunos, visto que, todo indivíduo, por mais
dificuldades que tenha em um determinado assunto, terá também
habilidades e talentos a serem explorados.
O docente tem, nesse contexto, o papel de “mediador da
aprendizagem, o que faz com que os alunos se tornem responsáveis
pela melhor maneira de dar termo a uma tarefa” (FIGUEIREDO, 2018,
p. 30). Por isso, ao atribuir a seus alunos uma tarefa colaborativa, o
professor não deve estipular os papéis a serem desempenhados por
cada membro do grupo, mas deixá-los livres para tomar as decisões
sobre como proceder para executar uma tarefa. Figueiredo (2019,
p. 108-109) ressalta que a função do professor é proporcionar um
ambiente que promova a interação significativa, enxergando o aluno
não como receptor passivo, mas como participante ativo do processo.
Já os alunos, ao participarem de situações colaborativas,
podem aprender e ensinar. Pela interação, além do desenvolvimento
cognitivo, ocorre também o aperfeiçoamento de habilidades sociais
e afetivas (FIGUEIREDO, 2018, p. 31) como o respeito ao próximo,
a aptidão de argumentar, entre outras. A abordagem colaborativa é
extremamente rica em possibilidades para diversas disciplinas, mas,
de maneira especial, para as línguas, uma vez que a essência da
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linguagem é a interação e, através das práticas coletivas, a língua
não é apenas o objeto de estudo, mas também o instrumento de
mediação de todo o processo.

A PRODUÇÃO TEXTUAL COMO
PROCESSO COLABORATIVO
Quando se fala em práticas colaborativas aplicadas ao ensino
de línguas, as primeiras coisas que vêm à mente são jogos, atividades
de conversação e que envolvam o lúdico. No entanto, práticas que
tradicionalmente são abordadas de maneira mais individualista, como
a produção escrita, por exemplo, podem render ótimos frutos se
trabalhadas a partir da perspectiva sociocultural. Em primeiro lugar, no
entanto, é preciso pensar a escrita como um processo, e não como a
elaboração de um produto (o texto) a ser entregue fechado e encerrado
ao professor apenas com finalidade avaliativa.
Um texto é um enunciado e, como tal, é dialogicamente
constituído. Ele se constrói a partir de uma prática social (GARCEZ,
2004, p. 14), de uma motivação que tem como cerne a figura de um
leitor. Esse leitor é idealizado pelo autor desde o princípio do processo,
bem como a compreensão responsiva (BAKHTIN, 2016, p. 25) que se
espera dele. Essa compreensão responsiva parte da ideia de Bakhtin
(2016, p. 62), de que um enunciado é um elo na cadeia. Assim, uma
enunciação é sempre uma resposta a outra, que a antecede, e sempre
prenhe de outras respostas, que dela surgirão. Por isso, não há
uma leitura possível de determinado texto, mas várias leituras, tantas
quantas forem os leitores, porque, cada um desses destinatários, fará
uma interpretação diferente, conforme suas crenças, suas ideologias,
seu conhecimento prévio, seu contexto etc..
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Segundo Umberto Eco (2002, p. 39), essas possíveis leituras
estão imbricadas desde o início do processo de produção textual, pois
o perfil do destinatário (o leitor-modelo),define as estratégias a serem
adotadas pelo autor na construção desse enunciado, que é elaborado
pensando nas previsões de movimento responsivo do outro. Ou,
conforme as palavras de Bakhtin (2016, p. 63):
Ao construir o meu enunciado, procuro defini-lo de maneira ativa;
por outro lado, procuro antecipá-lo, e essa resposta antecipável
exerce, por sua vez, uma ativa influência sobre o meu enunciado
[...]. Ao falar, sempre levo em conta o campo aperceptivo da
percepção do meu discurso pelo destinatário: até que ponto
ele está a par da situação, dispõe de conhecimentos especiais
de um dado campo cultural da comunicação; levo em conta
as suas concepções e convicções, os seus preconceitos (do
meu ponto de vista), as suas simpatias e antipatias - tudo isso
irá determinar a sua ativa compreensão responsiva do meu
enunciado a ele.

Além da dialogia constitutiva do enunciado que, por si só, já
é suficiente para provar o caráter dialógico da escrita, e o fato de
que ela é destinada a um leitor idealizado, é preciso compreender
ainda que a produção textual não é linear e unidirecional, mas é
composta por várias tarefas que podem ser realizadas simultânea ou
sequencialmente (GARCEZ, 2004, p. 14). Essas tarefas não obedecem
a um passo a passo rígido, mas são recursivas, pois, muitas vezes,
é necessário retomar ao início, fazer novas adaptações, revisões etc.
Uma atividade frequentemente adotada ao longo da produção textual
é, segundo Garcez (1998, p. 156), a reversibilidade de papéis, que
acontece quando o autor se desloca de sua posição de criador, para a
de leitor, olhando para o próprio texto “de fora” dele, permitindo que o
analise a distância, fazendo críticas, avaliações e sugestões, como se
assumisse o papel de outra pessoa - o leitor (GARCEZ, 1998, p. 160).
No entanto, nem sempre esse “olhar de fora” para o próprio
texto é suficiente, pois é impossível que nos desliguemos totalmente do
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papel de autor. Mesmo que essa revisão própria provoque uma reflexão
acerca do texto, essa troca de posições não é mais que metafórica.
Seria necessário, então, estabelecer relações materialmente dialógicas
sobre o texto em progresso, através de comentários, interações,
negociações feitas por outras pessoas (GARCEZ, 1998, p. 156).
Segundo a autora, essa participação real do outro evidencia o caráter
real de funcionamento do discurso (GARCEZ, 1998, p. 158-159).
Outrossim, é apenas o olhar do outro que pode dar o
acabamento estético ao texto, devido ao excedente de visão que
esse leitor traz ao texto. Conforme explica Bakhtin (2010, p. 84,
grifos do autor), “a exotopia do sujeito (exotopia espacial, temporal
e valorativa) - o fato de que o objeto de empatia e visão não sou eu
- torna possível pela primeira vez a atividade estética da formação”.
Assim, um indivíduo, assim como um texto, nunca estão acabados
em si mesmos, mas têm “uma necessidade estética absoluta do
outro, do seu ativismo que vê [...], que é o único capaz de criar para
ele uma personalidade externamente acabada” (BAKHTIN, 2016, p.
33). Algumas formas de fazer com que essa exotopia se manifeste é
pela revisão por terceiros, que pode ocorrer no final do texto, por um
colega, revisor ou professor, ou ao longo de todo o processo, através
da prática colaborativa da escrita.
Figueiredo (2005, p. 32) ressalta que a revisão não deve
acontecer apenas ao final da produção textual. O autor ressalta ainda
a importância dessa atividade, pois ela permite que os alunos reflitam
sobre a língua em aprendizagem, além de fazer com que estejam mais
atentos à clareza dos seus textos. Sobre a revisão feita por pares,
tema de sua pesquisa doutoral, o autor ressalta que as interações que
ocorrem nesse processo, além de facilitarem a aprendizagem, permite
que os alunos desempenhem vários papéis sociais (FIGUEIREDO,
2005, p. 72), como, por exemplo, escritor, leitor, revisor, assistente etc.
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A ESCRITA COLABORATIVA EM AMBIENTES
VIRTUAIS E O EXCEDENTE DE VISÃO
Os exemplos que apresentamos agora são oriundos de textos
escritos colaborativamente por alunos do primeiro período do curso
de Letras: Português da Universidade Federal de Goiás, durante o
primeiro semestre de 2018, por meio do Google Docs. O texto - um
projeto de pesquisa - foi escrito ao longo de dois meses. Os grupos
eram compostos de dois a quatro estudantes. A escolha dos membros
do grupo foi feita pelos próprios alunos, uma vez que esta se mostra
uma melhor opção do que o agrupamento com base em habilidades,
interesses ou outros critérios (ARNOLD; DUCATE; KOST, 2012, p. 444).
Seguindo os preceitos das atividades colaborativas, a professora não
distribui as tarefas entre os alunos. Tal divisão, caso acontecesse, seria
uma decisão do próprio grupo, embora tenham sido orientados que
todos deveriam participar de todo o processo.
Ressalta-se que o texto solicitado aos alunos estava inserido no
escopo de uma disciplina - Leitura e Produção Textual - e que, por isso,
está limitado pelo que Foucault (1996, p. 8-9) chama de procedimentos
de rarefação do discurso, que controlam, selecionam e organizam o
discurso. A disciplina é um princípio de limitação pois, segundo o autor,
deve estar inscrita em um horizonte teórico (FOUCAULT, 1996, p. 33)
e, por isso, precisa preencher certas exigências, uma vez que exclui
todas as proposições que não se enquadrem nesses critérios.
A ferramenta Google Docs, utilizada para a escrita dos
trabalhos, é um editor de texto online, de propriedade da Google,
que permite o compartilhamento e a edição simultânea de textos
por diversos autores. É possível compartilhar o documento como
somente visualização, somente comentários ou edição. No caso
desta tarefa, os alunos foram orientados a compartilhar o arquivo
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com os demais participantes do grupo e com a professora em
modo de edição, para que todos tivessem as mesmas permissões
no documento. Para verificar as atividades desempenhadas pelos
alunos, foi utilizada a opção “histórico de versões”, disponível no
menu “arquivo”, que permite que sejam visualizadas todas as edições
realizadas no documento desde sua criação, indicando o autor de
cada modificação por código de cores.
Nos trabalhos de todos os grupos, a professora só fez alterações
nos documentos após a entrega final, para correção e atribuição da
nota. No entanto, as correções foram feitas no modo de sugestões,
para que os alunos vissem o que havia sido modificado e buscassem
entender o motivo. Esse tipo de correção foi feita em situações como
pontuação, acentuação gráfica ou possíveis erros de digitação. Nos
casos em que seria necessário refletir acerca do conteúdo do texto,
foram feitos comentários, para que os alunos refletissem sobre o que
foi colocado e chegassem a uma conclusão a respeito. Na Figura 1,
vemos um exemplo no qual havia a citação de vários autores sem
menção do ano da obra. A professora, então, fez um comentário
questionando o ano e, posteriormente, os alunos complementaram
a informação e resolveram o comentário, indicando que a alteração
havia sido feita.
Figura 1 - Correção por comentários

Fonte: Arquivo pessoal dos autores
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Além disso, no decorrer do processo de escrita, quando
necessário, foram feitas intervenções no sentido de mediar a
interação entre os alunos e solucionar alguma dúvida que pudesse
atrapalhar o bom andamento da execução da tarefa. É o que mostra o
exemplo representado na Figura 2. Neste caso, a aluna havia escrito
aos colegas que não seria necessário fazer a fundamentação teórica
no pré-projeto. Como essa informação era equivocada e poderia
atrapalhar o andamento da tarefa, foi necessário que a professora
interviesse, o que resultou nessa conversa entre professora e aluna,
pelas caixas de comentários.
Figura 2 - Comentário de mediação da professora

Fonte: Arquivo pessoal dos autores
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Embora a proposta da tarefa tivesse o objetivo de levar os
alunos a trabalhar em conjunto durante todas as etapas da execução,
nem sempre isso ocorreu. Em alguns grupos, foi possível perceber
que um colega centralizava a tarefa, assumindo a posição de líder do
grupo, delegando tarefas aos demais, ficando a cargo de explicar o
que fazer aos outros ou, ainda, tomando para si a responsabilidade
de formatar e dar um fechamento ao texto dos colegas. A Figura 3
representa um desses exemplos. A aluna indicada pela cor azul criou
o documento e escreveu nele os itens que deveriam compor o projeto,
inserindo, também, o que seria necessário escrever em cada tópico.
Nas versões seguintes, o que se pôde perceber foi que cada colega
assumiu um item e, ao final, a mesma colega que havia feito essa
explicação inicial foi responsável pelo fechamento do texto, fazendo
correções e formatando o trabalho final.
Figura 3 - Explicação da atividade a outros colegas

Fonte: Arquivo pessoal dos autores
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Embora a postura da colega que se posicionou como a “líder”
do trabalho possa parecer, a princípio, autoritária ou centralizadora,
em conversa com o grupo, em sala de aula, foi possível perceber que
a adoção desse comportamento se caracterizou, na verdade, como
um scaffolding. A aluna em questão estava mais familiarizada com
a estrutura do pré-projeto do que os demais colegas, que estavam
inseguros quanto ao que escrever em cada parte do trabalho. Portanto,
neste caso, a atuação da aluna mais experiente serviu de apoio para
que os outros pudessem desempenhar a atividade e concluir a tarefa.
Além do scaffolding, outra estratégia adotada pelos grupos
de colegas/coautores ao longo da produção textual foi o uso de
comentários. Através dele, os colegas podiam atribuir tarefas uns aos
outros, questionar escolhas dos parceiros ou simplesmente adicionar
alguma informação que julgasse relevante. No exemplo apresentado
a seguir, na Figura 4, podemos ver um exemplo de interações entre os
colegas via comentários.
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Figura 4 - Interação dos coautores pelos comentários

Fonte: Arquivo pessoal dos autores

No exemplo acima, um aluno, ao falar sobre a percepção dos
discentes de Letras a respeito do Latim, diz que há um “preconceito” por
parte desses estudantes quanto à disciplina. A escolha é questionada
por outro colega, que diz: “Não seria melhor usar receio [?]”. O autor
do texto original então responde: “Essas questões de linguagem a
gente decide depois, pode ser?”. Em seguida, o autor do comentário
marca o comentário como resolvido, mas um terceiro colega reabre o
comentário, dando a entender que concorda com a escolha de outro
termo. Depois disso, o autor do texto original volta a resolver o comentário
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novamente, sinalizando discordar da mudança. O comentário é, mais
uma vez, reaberto e, por fim, resolvido, demonstrando que o acordo
entre os colegas não ocorreu logo da primeira vez.
Ao analisarmos as várias versões para a redação do trecho em
questão ao longo do processo e considerando o comentário citado,
percebe-se a reestruturação do trecho. A primeira redação trazia:
“Partimos do pressuposto que os alunos tem [sic] preconceito com a
matéria” (grifo nosso). Após os comentários, foi proposta a seguinte
redação: “Subentende-se que os estudantes do curso de Letras da
Universidade Federal de Goiás não dão valor à disciplina de Latim”. Na
segunda redação, nota-se o modalizador “subentende-se”, substituindo
“parte-se do pressuposto”, contrapondo com a escolha de “não dão
o devido valor” ao invés de “preconceito”, que constava da primeira
versão. A última redação, que está na versão final do trabalho, é:
“Partiu-se da hipótese [de] que os acadêmicos ingressantes do curso
de Letras da UFG do primeiro semestre de 2018 não enxergam um fim
prático para o estudo do Latim na sua vida profissional”. Além de utilizar
os termos academicamente adequados, como “hipótese”, no lugar de
pressuposto ou subentendido, reduziu-se o tom de julgamento que se
adotava nas primeiras versões, com a troca de “preconceito” ou “não
dão o devido valor” por “não enxergam um fim prático”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escrita, assim como qualquer enunciação, é uma prática
dialógica, pois, além de fazer parte do elo de enunciados que compõem
o discurso, é sempre dirigido a alguém, um destinatário, neste caso, o
leitor. Mesmo que sua identidade não seja conhecida, a personalidade
desse leitor, suas características e expectativas são o que norteiam
a atividade do escritor desde a escolha do tema até as palavras que
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serão utilizadas para abordar o assunto. Assim, ao longo do processo
de produção textual, o autor se desloca para a posição de autor e busca
olhar para seu próprio texto com outros olhos, buscando verificar se o
enunciado atende às condições que podem ser esperadas pelo leitor.
No entanto, o autor não pode se deslocar completamente de sua
função e, por isso, sua visão sempre estará impregnada da visão de
escritor. Por isso, a fim de que o texto seja esteticamente contemplado
de maneira completa, é necessário um olhar exotópico, de outros, que
estejam de fato em uma posição diferente da do autor. Em práticas
tradicionais de escrita, esse olhar acontece no momento da revisão,
que pode ser feita por um professor ou por um colega. Já em práticas
colaborativas de escrita, quando várias pessoas produzem juntas um
texto, os coautores podem assumir esse papel de leitor ao longo de todo
o processo, permitindo que esse excedente de visão esteja presente
desde o início do processo de produção textual. Por isso, acreditamos
que práticas de escrita colaborativa podem contribuir para a formação
de autores mais preocupados com a qualidade de seus textos e mais
conscientes da existência desse leitor idealizado como um indivíduo
real e cuja leitura tem potencial responsivo e complementar à obra.
A pesquisa apresentada neste capítulo ainda está em andamento.
Portanto, pretende-se averiguar mais a fundo alguns aspectos acerca
da escrita colaborativa, em especial, em ambientes virtuais. No entanto,
mesmo considerando o caráter inicial deste estudo, já é possível verificar
o quanto a colaboração foi profícua para a produção dos textos aqui
analisados, uma vez que contribuiu para a reelaboração de ideias, para
a assistência a colegas menos experientes, enfim, para uma produção
textual de mais qualidade tanto estética, quanto de conteúdo.
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Resumo:
As fraseologias nascem na língua comum, porém é dentro da linguagem
técnico-científica que elas adquirem um valor especializado, sendo comumente
empregadas em textos das diversas áreas do conhecimento. Este artigo
tem como objetivo analisar semântica e pragmaticamente as fraseologias
especializadas da área da Economia. Para tanto, buscamos os respaldos
teóricos de Goaudec, (1993). O corpus de investigação é composto por 60
artigos específicos da Economia escritos por pesquisadores e estudiosos da
área. Para a extração e identificação das unidades fraseológicas candidatas
a fraseologias especializadas utilizamos o software antconc 3.2.3w. A análise
nos revelou que as fraseologias especializadas estão presentes e atuam de
forma benéfica para com o texto especializado, uma vez que a união de uma
palavra a outra preenche o sentido metafórico do texto especializado, que
deixa de ser comum no momento em que trata de um único e especifico ramo
do conhecimento, no nosso caso da Economia.
Palavras-chave:
Fraseologia especializada; Semântica; Pragmática; Economia.
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INTRODUÇÃO
A linguagem é permeada por diversos gêneros e variados
tipos de textos, que por sua vez, caminham pelas várias áreas do
conhecimento, dentre os diversos fenômenos que existem dentro dos
sentidos do texto destacamos as unidades fraseológicas da língua
comum e as de língua especializada. A fraseologia é um fenômeno
linguístico que tem origem nas ciências do léxico, tais como: a
lexicologia, lexicografia, terminologia e terminografia. Neste capítulo
ganham destaque a lexicologia e a terminologia, uma vez que tratamos
de investigar os fenômenos fraseológicos relacionados ao léxico
especializado em textos técnico científicos da Economia.
Dessa forma, este capítulo tem como objetivo analisar semântica
e pragmaticamente as fraseologias especializadas da área da
Economia. Assim sendo, faremos uma amostra de termos que unidos
formam as fraseologias especializadas da área em questão, levando
em conta as questões semânticas e pragmáticas, a primeira diz respeito
ao sentido e significado que cada unidade representa no corpus e
consequentemente na análise das unidades fraseológicas, uma vez
que, uma palavra ao unir-se a outra modifica o seu sentido natural
resultando em processo de assimilação das duas ou mais palavras
com novo significado que é por sua vez, compreendido facilmente
pelos especialistas de cada área específica. A segunda diz respeito
ao uso, ou seja, de como é empregada cada unidade fraseológica, a
depender do contexto e das escolhas linguísticas feitas pelos autores
para o melhor funcionamento e compreensão dos sentidos do texto.
A fundamentação teórica desta investigação está baseada
nos estudos de Goaudec, (1993). O autor define as unidades
fraseológicas como: fraseologia especializada ou entidade
fraseológica. Ressaltamos que há outros tantos autores que trabalham
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com a fraseologia entre eles destacamos Pavel (1993), Blais (1993),
Bevilacqua (1996) dentre outros.
O corpus utilizado nesse estudo é composto por 60 artigos
científicos específicos da área da Economia que foram baixados junto
ao site da revista da Sociedade Brasileira de Economia Política. Os
arquivos foram salvos em extensão do programa PDF e organizados
em pasta única para facilitar o manuseio. Em posse dos artigos foi feita
a leitura e limpeza dos elementos que não necessitávamos para nossa
pesquisa, tais como: tabelas, quadros, equações etc.
Em seguida convertemos os artigos para o formato txt,
ressaltamos que essa conversão foi crucial para a nossa pesquisa,
pois, trabalhamos ainda com um software da Linguística de Corpus
intitulado antconc 3.2.3w em sua versão demo, que nos possibilitou
extrair por meio de suas eficazes ferramentas os termos e fraseologias
gerais, candidatas a unidades fraseológicas especializadas no
respectivo corpus.
O capítulo apresenta a seguinte estrutura: esta introdução
em que hora apresentamos os objetivos desta pesquisa, seguido
da fundamentação teórica com base na fraseologia especializada,
posteriormente, a análise dos dados, ou seja, a investigação semântica
e pragmática das unidades fraseológicas especializadas da Economia
e, por fim, a conclusão em que retomamos nossos objetivos e
apresentamos os resultados deste estudo, bem como fazemos uma
pequena reflexão sobre o fenômeno da fraseologia de especialidade e
sua importância para o contexto da área técnico científica.
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DA FRASEOLOGIA COMUM À
FRASEOLOGIA ESPECIALIZADA
Este tópico trata dos fundamentos teóricos adotados para
a composição da pesquisa, uma vez que, discutimos acerca da
fraseologia especializada tendo como foco os estudos de Goaudec
(1993), que nos possibilitará penetrar no âmbito do texto especializado
e descrever o funcionamento e o comportamento das unidades
fraseológicas especializadas, que são o foco principal deste estudo.
Todavia é necessário conceituarmos o estudo da fraseologia comum
antes de passarmos ao âmbito da fraseologia especializada.
Historicamente, A Fraseologia, no sentido de investigação
fraseológica, constitui uma disciplina relativamente nova. Em seu Cours
de Linguistique générale, Ferdinand de Saussure (1916) faz referência
às locuções todas feitas como elementos pertencentes ao sistema da
língua. Porém é Charles Bally quem primeiro desenvolve pesquisas
sobre o tema, o autor reuniu estudos que fundamentaram e deram
vida à teoria da Fraseologia. Por causa destes trabalhos, Bally foi
considerado, pela maioria dos linguistas, como o pai da Fraseologia.
Embora os estudos fraseológicos tenham sido desenvolvidos
pelo linguista Bally, a fraseologia passou a ser denominada como
uma ramificação e continua sendo uma subdisciplina da lexicologia,
já que os fraseologismos têm uma função semântica e pragmática
com as palavras e que como tais também estão e fazem parte do
vocabulário lexical.
O termo Fraseologia é conceituado e apresentado enquanto
conjuntos de palavras e/ou frases que se unem para formarem
um vocábulo e proporcionar um sentido. Bevilacqua (2005, p. 74)
destaca que:
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A fraseologia limita-se às expressões idiomáticas próprias de
uma língua; outros consideram que ela exclui os provérbios,
os ditos, as locuções e as lexias compostas. Há ainda quem
considere que tais unidades possuam tamanhos extremamente
variáveis, podendo incluir palavras, grupos de palavras, de
termos, locuções, expressões, orações, segmentos de frases,
frases, conjunto de frases e assim por diante.

As fraseologias da língua comum se constituem de duas ou mais
palavras, de ordem particularmente sintática e semântica, podendo
apresentar variação dos elementos que as integram. Geralmente,
fazem parte do uso linguístico comunicativo dos usuários em geral de
uma língua, podem estar no interior dos textos de várias naturezas
e compiladas e organizadas em dicionários, glossário, enciclopédias.
Dessa forma, as fraseologias estão sempre presentes no uso das
línguas naturais. Ximenes (2013, p. 257) aponta que:
Linguisticamente, as UFs caracterizam-se por tratar de
uma expressão formada por várias palavras; por estar
institucionalizada, por ser estável em diversos graus, por
apresentar certa particularidade sintática ou semântica e pela
possibilidade de variação de seus elementos integrantes como
variantes ocasionais no contexto.

As fraseologias apresentam vários graus de coesão que são
identificados por cinco categorias fundamentais das quais fazem parte
as formações sintagmáticas (ou compostos sintagmáticos), locuções,
expressões idiomáticas, frasemas pragmáticos e colocações. Essas
unidades se caracterizam pela sua alta frequência de manifestação
na língua comum e especializada, são estáveis pela particularidade
em que se apresentam sintática e semanticamente e pelas variações
provocadas pelo contexto.
Para Corpas Pastor (1996, p. 20) as fraseologias:
São unidades léxicas formadas por mais de duas palavras
gráficas em seu limite inferior, cujo limite superior se situa no
nível da oração composta. Ditas unidades se caracterizam por
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sua alta frequência de uso, e de coaparição de seus elementos
integrantes; por sua institucionalização entendida nos termos
de fixação e especialização semântica; por sua idiomaticidade e
variação potenciais; assim como pelo grau no qual se dão todos
estes aspectos nos diferentes tipos.39

Os estudos sobre as fraseologias mostram que essas expressões
linguísticas estão constantemente frequentes no ato comunicativo,
atuando como um objeto social entre as línguas comum e de
especialidade. Dessa maneira, essas fraseologias devem receber um
tratamento específico, pois elas se referem às expressões idiomáticas
de determinados falantes, em uma determinada comunidade e sobre
um tema especializado.
Dessa maneira, entendemos que as fraseologias são
classificadas do domínio comum, enquanto tratadas por expressões
corriqueiras. Todavia, a partir do acréscimo de um termo com núcleo
terminológico de caráter de um campo específico do conhecimento,
essas unidades assumem proporções terminológicas e passam a
figurar no campo das fraseologias especializadas.
A fraseologia da linguagem de especialidade é aquela que
pertence ao texto especializado. Essas fraseologias transmitem
conhecimento específico produzido por especialistas de uma
determinada área do saber, que envolvem aspectos comunicativos de
cunho profissional e técnico-científico.
As fraseologias especializadas fazem parte do campo de
estudo das línguas de especialidades. Desta maneira, vários autores
apresentam definições significativas, no que concerne ao âmbito
39 Son unidades léxicas formadas por más de dos palabras gráficas em su limite inferior,
cuyo limite superior se sitúa em el nivel de la oración compuesta. Dichas unidades se
caracterizan por su alta frecuencia de uso, y de coaparición de sus elementos integrantes;
por su institucionalización, entendida em términos de fijación y especioalización semántica;
por su idiomaticidad y variación potenciales; así como por el grado en el cual se dan todos
estos aspectos em los distintos tipos.
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terminológico e à estrutura da língua localizada entre o léxico, a sintaxe,
a semântica e a pragmática, estabelecendo constante ligação com a
Linguística de Corpus. As fraseologias especializadas se apresentam
em domínios diversos e em línguas distintas através dos estudos
comparativos de diferentes corpora textuais.
Apresentamos um panorama sobre algumas das teorias sobre
as fraseologias especializadas, dessa maneira, perpassaremos
pelas diversas características que foram estabelecidas por autores
sobre o tema. Não há um consenso entre os estudiosos sobre
a denominação do fenômeno, mencionamos a seguir, como é
apresentada a nomenclatura por esses autores. Tais como: unidade
fraseológica (PAVEL, 1993); fraseologismo (BLAIS, 1993); fraseologia
especializada ou entidade fraseológica (GOAUDEC, 1993); unidade
fraseológica especializada (CABRÉ; ESTOPÀ; LORENTE; 1996);
fraseologia (BEVILACQUA, 1996); Neste trabalho adotamos o termo
fraseologia especializada de Goaudec, bem como seguiremos os
estudos desenvolvidos por este autor.
Goaudec (1993) estabelece que a fraseologia especializada, ou
entidade fraseológica, pode ser constituída por cadeias de termos com
um pivô invariável ou por uma relação de cadeias variáveis que podem
ser formadas de várias formas, desde a junção de termos e palavras, a
frases, conjunto de frases e até mesmo parágrafos, que são utilizadas
em um campo de produção de textos especializados e em diversas e
distintas situações comunicativas. Para Goaudec (1993, p. 83):
As cadeias de caracteres pré-terminológicos ou préfraseológicos podem ser contínuas ou descontínuas. Elas
podem corresponder a palavras, a grupo de palavras, a
segmentos de frases ou a frases inteiras, a junção de frases, a
frações de parágrafos ou a parágrafos inteiros.40
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Goaudec (1993) propõe um estabelecimento entre os limites que
separam a unidade terminológica (UT), da unidade fraseológica (UF).
Essa separação é crucial para se chegar às cadeias que formam as
fraseologias especializadas, uma vez que uma fraseologia se apresenta
como conjunto de expressões, enquanto uma unidade terminológica
se constitui a partir de um termo. Assim, entendemos que a fraseologia
especializada é a combinação do termo núcleo específico, de um
determinado campo do conhecimento especializado, em conjunto com
as expressões variantes com diferentes graus de fixação no contexto
comunicativo, pragmático e discursivo.
Goaudec (1993) apresenta dois critérios para reconhecimento
das fraseologias: a esteriotipia e a frequência. Assim, classifica as
fraseologias de duas formas: as fraseologias com pivô terminológico e
as matrizes fraseológicas. Ressaltamos que neste trabalho adotamos
os dois critérios de reconhecimento e a classificação das fraseologias
com pivô terminológico, pois em nossa pesquisa selecionamos as
unidades que são constituídas por um termo específico da área em
estudo acompanhada de outros termos variáveis que formam um
conjunto do domínio especializado.
A partir dos estudos de Goaudec (1993), concordamos com
a abordagem e as definições do autor sobre o tema da fraseologia
especializada, como um fenômeno terminológico de caráter linguístico,
semântico e pragmático-comunicativo, com diversas contribuições
para os estudos relacionados à linguagem especializada.
Elencamos que o fenômeno fraseológico pode influenciar na
mudança linguística relacionando a semântica e a pragmática, pois, a
junção de uma palavra, termo e/ou expressão a outra pode acarretar
em um novo sentido para uma lexia complexa, uma fraseologia comum
e principalmente para uma fraseologia especializada, visto que, é no
âmbito do texto especializado que esse fenômeno linguístico provoca
tais mudanças, que são introduzidas no interior do texto de forma
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interna e ainda externa, nesse caso, é o lugar em que associamos
os elementos extralinguísticos, ou seja o contexto de uso, em que a
pragmática é ativada, já que precisamos entender como, porque e
para quem o texto foi escrito de acordo com a finalidade de cada área
técnico científica e especializada.

CONSTITUIÇÃO SEMÂNTICO-PRAGMÁTICA
DAS UFES DA ECONOMIA
Neste tópico, descrevemos as especialidades de cada termo,
palavra e/ou expressão que formam as unidades fraseológicas
especializadas à luz dos pressupostos dos estudos sobre a Fraseologia
Especializada de Gaudec (1993), no que se refere aos aspectos
comunicativos semântico-pragmático das unidades fraseológicas.
Retiramos esses elementos com auxílio do software antconc e
adotamos os seguintes critérios de análise: frequência em que o termo
aparece no corpus, número de unidades fraseológicas selecionadas
nos artigos, e contextos de uso para cada Fraseologia mencionada.
Buscamos ainda, quando possível apontar quais unidades
fraseológicas são de fato da área especializada, e se não o são,
procuramos uma maneira de explicar, como e porque tais unidades
aparecem junto ao corpus analisado. A seção trata dos aspectos
semânticos e pragmáticos da descrição e análise das Fraseologias
Especializadas em uso advindas do corpus de pesquisa.
A seguir apresentamos uma lista em ordem alfabética dos
termos substantivados e as respectivas unidades fraseológicas
encontradas junto ao corpus para cada um deles, visando ainda,
compreender os processos semânticos e pragmáticos de seus
contextos advindos do corpus de pesquisa, e que foram classificados
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como unidades fraseológicas pertencentes ao respectivo domínio
especializado da Economia.
CAPITAL
Frequência no corpus:
2869
Unidades fraseológicas retiradas dos artigos:
•

Capital circulante; Capital constante; Capital financeiro; Capital
fixo; Capital produtivo; Capital variável.
Contextos:

sumário

•

É necessário, por exemplo, haver sempre reserva em dinheiro para
fazer frente às necessidades de adiantamento de capital circulante
de modo a garantir a continuidade do processo produtivo.

•

O acréscimo da produtividade (o qual, aliás, vai sempre de par
com a depreciação do capital constante existente) só pode
aumentar diretamente a magnitude do valor do capital se,
elevando a taxa de lucro, aumentar a parte do valor do produto
anual a qual se reconverte em capital.

•

Na Quinta Parte (Sobre a Política Econômica do Capital
Financeiro) são analisadas as conseqüências da exportação de
capital e da luta pelo espaço econômico, sendo premonitórias
as conclusões a respeito das características econômicas e,
principalmente, das decorrências políticas desse processo de
competição entre nações.

•

O capital fixo em sua forma desenvolvida só retorna após um
ciclo de anos, que compreende uma série de rotações do
capital circulante.
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•

A produtividade do capital produtivo, que determinará o
numerador para o cálculo do preço de custo e do lucro médio
por mercadoria.

•

No sistema de valores, o critério é o tamanho do capital
variável, ou seja, a mais-valia está distribuída em proporção à
grandeza do trabalho vivo de cada setor. No sistema de preços
de produção, a soma do capital variável com o constante é o
critério de distribuição.

As unidades fraseológicas acima apresentadas foram formadas
a partir do termo “capital”, palavra muito empregada pelos especialistas
da área em questão. Em relação as 6 unidades fraseológicas
encontradas, mencionamos os contextos de uso de cada uma para
exemplificar e comprovar que essas unidades são advindas do campo
especializado da Economia, pois o estudo do capital é recorrente
entre os especialistas e falantes do discurso técnico-científico da área
econômica em questão. Dessa maneira comprovamos que essas
unidades se formam assim, como Fraseologias Especializadas.
CAPITALISMO
Frequência no corpus:
538
Unidades fraseológicas retiradas dos artigos:
•

Capitalismo
contemporâneo;
Capitalismo mundial.

Capitalismo

dependente;

Contextos:
•

sumário

No capitalismo contemporâneo, as expropriações passaram a
ter um caráter diverso, afetando também os produtores diretos
urbanizados, que, em sua enorme maioria, já se encontram
expropriados dos meios de produção.
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•

Os limites que estavam postos ao desenvolvimento do
capitalismo dependente eram políticos e não econômicos,
com o que mudanças das condições políticas e geopolíticas
mundiais ou regionais poderiam levar estes países a superar a
situação de dependência.

•

A dependência é uma relação de subordinação de países ou
regiões à lógica de expansão das economias centrais, ou seja,
significa tomar parte na conformação do capitalismo mundial de
forma condicionada pelo desenvolvimento e expansão de outra
[economia] a quem [uma economia ou região em questão] está
subordinada, ainda que se observem específicas manifestações
internas nos arranjos social, político e ideológico dos países ou
regiões subjugadas.

Encontramos para este termo três Fraseologias especializadas
do âmbito econômico, uma vez que, o termo capitalismo é empregado
e estudado com frequência entre os falantes do discurso da economia,
bem como em cursos superiores da respectiva área.
DESENVOLVIMENTO
Frequência no corpus:
1131
Unidades fraseológicas retiradas dos artigos:
•

Desenvolvimento capitalista; Desenvolvimento econômico;
Desenvolvimento industrial.
Contextos:

•

sumário

O desenvolvimento capitalista do modo como construído no
país representava uma formação socioeconômica particular,
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peculiar e específica, principalmente na estrutura da sociedade
civil brasileira.
•

A desindustrialização deve ser encarada como um resultado
natural do desenvolvimento econômico e está geralmente
associada com o aumento do padrão de vida, ou seja, do
aumento da renda per capita.

•

Dava origem a uma modernização fundada na aliança e
integração [da] burguesia ao capital transnacional, consagrando
um tipo de desenvolvimento industrial dependente, subordinado
às modalidades de expansão e de organização do capitalismo
internacional, que submeteria os centros de acumulação locais
à lógica de expansão do centro hegemônico mundial.

Nestas três unidades fraseológicas encontradas temos o termo
“desenvolvimento” como invariável e de cunho terminológico que se liga
as demais palavras formando os sintagmas fraseológicos. Elencamos
que em economia o termo desenvolvimento é recorrente pois trata-se
de verificar a expansão da economia vigente no país ou no mundo em
por um determinado período ou períodos de tempo.
DINHEIRO
Frequência no corpus:
986
Unidades fraseológicas retiradas dos artigos:
•

Dinheiro papel; Dinheiro mundial; Dinheiro ouro; Dinheiro fictício.
Contextos:

•

sumário

O dinheiro papel conversível em ouro requerem que as taxas
de câmbio vigentes no sistema monetário internacional não
possam flutuar ao sabor da conjuntura.
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•

Os usurários são transformados em negociantes do meio de
circulação, banqueiros, controladores do meio de circulação e
do dinheiro mundial, e, portanto, em controladores da produção,
e assim, em controladores dos meios de produção.

•

Na teoria marxiana, a medida de valor (medida ideal do valor
da mercadoria) requer o dinheiro-ouro para ser expressa, mas
essa função, que é inerente ao funcionamento do sistema, é
preenchida por meio de diversas mediações e, assim, sofre
diversos encobrimentos no intercurso social.

•

É preciso suprimir e superar a polaridade em questão, chegando
ao conceito de dinheiro fictício. Tem-se assim, portanto, uma forma
de valor que não possui valor, mas o representa de algum modo.

O termo “dinheiro” é sem sombra de dúvidas um termo muito
recorrente na Economia, pois, o dinheiro é umas das formas mais
significativas e cruciais para o funcionamento da Economia, seja de
ordem pública ou privada. Assim sendo as unidades fraseológicas
descritas anteriormente para este termo são as formas de dinheiro
encontradas e utilizadas no universo da Economia, validando assim
essas Fraseologias como especializadas da Economia.
ECONOMIA
Frequência no corpus:
1312
Unidades fraseológicas retiradas dos artigos:
•

sumário

Economia brasileira; Economia industrial; Economia neoclássica;
Economia política; Setores da economia.
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Contextos:
•

Os interesses dos poderes constituídos no interior da estrutura
produtiva e financeira da economia brasileira formada por grandes
ETs, com as empresas nacionais satélites, o setor financeiro
privado e a classe média alta que se beneficia do poder de
consumo de bens duráveis (automóveis, eletrodomésticos etc.).

•

O tamanho de uma economia industrial por si só já pode ser
um ativo a ser empregado na capacidade de barganha de
determinado Estado, mas isso deve também ser sopesado,
considerando-se o papel que as transações externas desse país
têm no crescimento do próprio produto, e no de seus parceiros.

•

A fácilidade da economia neoclássica de, em apenas um
modelo, descrever o mundo, está ligada a idéia de que, o
paradigma ignora o direito de cada indivíduo ter a sua própria
função utilidade, e de errar nas suas previsões para o futuro.

•

A economia política que parte a priori da centralidade da
produção e, pois, do predomínio desta sobre a circulação teria
que enfrentar a complexidade de um modo de produção.

•

Através de medidas protecionistas específicas ou do controle
ativo de empresas e setores da economia, a postura estatal
refletiria o reconhecimento da incapacidade do mercado em
guiar os investimentos e a produção de forma a superar a
condição de subdesenvolvimento perpétuo proporcionada pela
divisão internacional do trabalho.

As Fraseologias encontradas para o termo são os tipos de
Economia existentes e estudadas. Assim sendo, seria impossível não
classifica-las como especializadas da respectiva área. Visto que, o
termo é a própria Economia.
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FORÇA
Frequência no corpus:
622
Unidades fraseológicas retiradas dos artigos:
•

Força de trabalho; Força social; Força produtiva.
Contextos:

•

O tempo durante o qual o trabalhador trabalha é o tempo durante
o qual o capitalista consome a força de trabalho que comprou.

•

Um conjunto de forças políticas heterogêneas e estimulando a
mobilização popular; do populismo compreendido através do
Estado como uma força social mediadora capaz de promover
a ação política do campesinato brasileiro com o objetivo de dar
impulso ao desenvolvimento econômico.

•

Em termos econômicos, argumenta-se que a força produtiva,
tecnológica e financeira das empresas multinacionais tende a
vassalizar o Estado-nação, sobretudo pelas possibilidades de
deslocalização produtiva.

O termo “força” por si só não poderia ser de cara associado
a área da Economia, todavia quando associado as outras palavras
(de trabalho, social e produtiva), é perfeitamente aceitável como
recorrente da área da Economia, uma vez que, os contextos extraídos
do corpus de pesquisa os identifica como pertencente ao domínio
especializado da Economia. Entretanto, elencamos que essas
unidades fraseológicas poderiam muito bem serem associadas
a outras áreas do conhecimento, sem que isso altere seu valor
especializado em nenhuma área em que for citada.
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MERCADO
Frequência no corpus:
728
Unidades fraseológicas retiradas dos artigos:
•

Mercado financeiro; Mercado interno; Mercado monetário;
Mercado mundial.
Contextos:

•

As antecipações dos empréstimos permitem às filiais aplicar
no mercado financeiro para somente em seguida realizar
algum investimento.

•

A base inicial de sua industrialização estruturada sobre o
custo da mão-de-obra e as exportações baratas focando-se
em setores de elevada tecnologia. Hoje está fortalecendo seu
mercado interno distribuindo renda acoplando ao mercado do
leste-asiático, envolvendo seus vizinhos.

•

Um mercado monetário, a demanda por emprestar fundos
aumenta desde que a taxa de juros do dinheiro esteja abaixo da
taxa de juros do capital real e vice-versa.

•

O púlpito do mercado mundial era ocupado pela lógica
econômica do mundo industrializado, esse é um fato, e prestarlhe culto através da própria transformação industrial, ou do
atendimento às necessidades das economias industrializadas
por meio das exportações agro minerais, era algo indispensável,
mas não suficiente, para os postulantes ao Primeiro Mundo.

As quatro unidades fraseológicas encontradas para o termo
“mercado” são recorrentes no discurso econômico, pois, em Economia o

sumário

328

linguística

a
na teoria e na prática

mercado é algo indispensável para o desenvolvimento e industrialização
da Economia em escala global. Dessa forma, justificamos que essas
unidades realmente pertencem a área da Economia.
PRODUÇÃO
Frequência no corpus:
1943
Unidades fraseológicas retiradas dos artigos:
•

Produção de mercadorias; Produção industrial; Produção material;
Contextos:

sumário

•

A base de consumo necessária à realização da produção
corrente e futura (ou seja, reconhece que os capitais dedicados
à produção de mercadorias na forma de bens primários e
industriais de consumo necessitam do consumo individual
improdutivo para receberem validação social de seu valor).

•

O incentivo à produção industrial através da política exportadora,
a proteção do mercado interno, o estímulo ao investimento
produtivo, a formação de grandes conglomerados (estimulados
inicialmente pela formação de joint ventures entre empresas
nacionais e estrangeiras) e uma política de preços e de produção
mais flexível e ditada mais pelo mercado.

•

O materialismo histórico reconhece o papel fundante da
produção material como condição para a existência humana, de
modo a representar um esforço teórico em compreender esse
fato fundamental em toda a sua significação e em todo o seu
alcance e a ele fazer justiça.
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O termo “produção” faz parte do discurso especializado da
Economia, assim sendo, as três unidades encontradas se referem às
formas de produção que regem a Economia de uma empresa, indústria
etc. E são por sua vez, usadas e estudadas a fundo pelos economistas.
SISTEMA
Frequência no corpus:
648
Unidades fraseológicas retiradas dos artigos:
•

Sistema bancário; Sistema colonial; Sistema econômico;
Sistema financeiro; Sistema monetário; Sistema-mundo.
Contextos:

sumário

•

A dominância do sistema bancário seria a epítome desse
capitalismo organizado, o qual, na visão do autor, atenua a
concorrência, acentua a formação de cartéis e trustes; enfim,
modifica a dinâmica da concorrência, interfere no quadro político
e redesenha o capitalismo.

•

A construção do sistema colonial, a expansão do domínio do
capital mercantil e das monarquias europeias subverte, cria ou
recria no resto do mundo diversas formas produção; converte
velhas estruturas em organismos complementares.

•

A natureza do sistema econômico enquanto economia monetária
da produção, em que investimentos de moeda em recursos
produtivos são realizados a fim de conseguir mais moeda em
um futuro próximo.

•

O fato de o sistema financeiro estabelecer padrões de
lucratividade e de eficácia de custos para as empresas
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individuais, dizer sobre como elas devem obter crédito e emitir
ações, não é de modo algum um fenômeno recente.
•

O crescimento das reservas internacionais respondeu, em
grande medida, à conjuntura do sistema monetário.

•

Um processo de industrialização que não culmina na
endogeneização do progresso técnico, que não gabarita um
país a saltar de uma posição de comprador de tecnologia
externa para uma posição em que possa produzir tecnologia
autóctone e gerar inovações próprias, não levará ao resultado
final proposto pela industrialização, ou seja, a uma melhora
relativa do país no sistema-mundo, em sua capacidade de se
apropriar de riqueza e disputar poder.

Esse termo apresentou seis unidades fraseológicas, embora o
termo “sistema”, sozinho não se configure a fundo como pertencente
unicamente a área, quando em conjunto com as variantes sintagmáticas
que compõem as Fraseologias percebemos que todas fazem parte do
universo de estudo da área da Economia.
TAXA
Frequência no corpus:
695
Unidades fraseológicas retiradas dos artigos:
•

Taxa de acumulação; Taxa de juros; Taxa de lucro; Taxa salarial.
Contextos:

•

sumário

Em ambos os casos, para que essa situação subsista no tempo,
deve-se notar, será preciso que haja aumento significativo da
taxa de acumulação; o volume do investimento terá de crescer
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suficientemente para compensar a redução relativa do consumo
de trabalhadores.
•

A taxa de juros é o meio único pelo qual se realiza a política
monetária e, sobretudo, pela própria natureza dos seus
negócios, os bancos sabem que eles são capazes de criar
moeda para atender a procura por liquidez que, em sua maior
parte, se transforma em demanda agregada.

•

Observamos que, no âmbito dos valores, o capitalista pode
elevar sua taxa de lucro individual pelo aumento da taxa de
mais-valia; pela redução do investimento; pela apropriação
de mais-valia extraordinária; e pelo aumento da rotação do
capital circulante.

•

A análise das razões desse comportamento da taxa salarial e,
por extensão, da defasagem entre os salários e a produtividade
remete, em primeiro lugar, a duas tendências da fase atual
do capitalismo, com forte manifestação no Brasil, a saber:
o aumento das taxas de desemprego e a precarização das
relações capital-trabalho.

As unidades fraseológicas do termo “taxa” são de fato
especializadas, pois, todas elas apresentam conceitos chave da área
da Economia tais como, a cumulação o lucro, o salário e os juros. Assim
sendo, identificamos e validamos essas unidades como pertencentes
reais e muito utilizadas pelos economistas especialistas da área.
Em síntese, este tópico foi destinado à nossa análise proposta
de acordo com os objetivos propostos para a nossa investigação
do fenômeno da Fraseologia especializada vigente no âmbito da
Terminologia, em nosso caso da área da Economia.
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CONCLUSÃO
Neste capítulo realizamos um estudo sobre as fraseologias
especializadas da Economia, com destaque para a composição
semântica e pragmática das unidades presentes no corpus de análise.
Assim sendo, analisamos de forma quali-quantitativa as unidades
fraseológicas especializadas que extraímos através do software
antconc3.2.3w, desde sua composição semântica, sua frequência
de uso e os contextos em que foram empregados nos respectivos
artigos analisados.
Para efeito de validação da pesquisa nos baseamos em Goaudec
(1993) que descreve com destreza o que são e como funcionam as
unidades fraseológicas especializadas no interior do texto, mostrando
ainda, como a união de um termo com outro(s) modifica o significado
da(s) palavra(s) produzindo um novo sentido para o fazer linguístico
de natureza do texto técnico científico especializado, no nosso caso
da área da Economia.
A análise das unidades fraseológicas especializadas nos
revelou que semanticamente os sentidos do texto são modificados
quando um termo se une a outro formando a unidade fraseológica,
que por sua vez, nasce na língua comum e obtém status especializado
quando utilizado em uma linguagem técnica de determinada área do
conhecimento. No que concerne a questão pragmática destacamos
o contexto de uso em que são empregadas as fraseologias
especializadas, revelando todo seu potencial no e para a construção
dos sentidos do texto, através da mudança de sentido que cada
palavra sofre após a junção com outras tendo que serem adequadas
minuciosamente ao contexto em que estão sendo empregadas por
parte dos usuários ou seja, dos autores do texto.
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Ressaltamos ainda, a frequência de uso que cada termo e
unidade fraseológica especializada foi utilizada é um fator interessante
para a investigação, pois, mostra a intensidade com que os usuários
da linguagem, neste caso os especialista e estudiosos da área da
Economia se utilizam das unidades fraseológicas, e quase sempre
sem ao menos suspeitar de que estão a fazer tal uso deste fenômeno
linguístico. Logo, identificamos o número de vezes que cada termo e
unidade fraseológica especializada foi utilizada, bem como o contexto
de uso em que cada unidade fraseológica foi empregada.
Dessa forma, destacamos que no texto técnico científico
podemos encontrar vários fenômenos linguísticos, dentre eles
destacamos o das fraseologias que são comumente utilizados nos
textos modificando e auxiliando seu sentido seja de ordem semântica
ou pragmática a depender do olhar do pesquisador que escreve o
texto. Por fim, ressaltamos que este capítulo é apenas um esboço e
que há outras possibilidades de investigar os fenômenos linguísticos
relacionados a fraseologia seja ela de língua comum e/ou especializada.

REFERÊNCIAS
BEVILACQUA, C. R. A fraseologia jurídico-ambiental. 1996. 132 f. Dissertação
(Mestrado em Letras, Estudos da linguagem) – Instituto de Letras,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1996.
BLAIS, E. La phraséologie. Une hypothèse de travail. Terminologies nouvelles,
n. 10, p. 50-56, 1993.
CABRÉ, M. T; ESTOPÀ, R; LORENTE, M. Terminología y fraseología. In:
V Simposio Iberoamericano de Terminología. Actas... Ciudad de México:
Colegio de México, 1996.
CORPAS PASTOR, G. Manual de fraseologia española. Madrid: Editorial
Gredos, 1996.
GOAUDEC, D. Extraction, description, geston et exploitation de entités
pharaséologiques. Bélgica: Rint, 1993.

sumário

334

linguística

a
na teoria e na prática

PAVEL, S. La phraséologie en langue de spécialité. Méthodologie de
consignation dans les vocabulaires terminologiques. Terminologies nouvelles,
n. 10, 1993. p. 67-82.
SAUSSURE, F. (1916). Curso de linguística geral. Trad. Anônio Chelini, José
Paulo Paes e Izidoro Blikstein, 28 ed. São Paulo, SP: Cultrix, 2000.
XIMENES, E. E. Fraseologias jurídicas: estudo filológico e linguístico do
período colonial. – 1. Ed. – Curitiba: Appris, 2013.

sumário

335

16
Capítulo 16

AS NOVAS TECNOLOGIAS
DIGITAIS NO ENSINO DE LÍNGUA
PORTUGUESA: UMA PERSPECTIVA
PAUTADA EM LINGUÍSTICA APLICADA

Aneiva Rodrigues da Conceição
Railza Vinagre dos Santos
Railza Vinagre dos Santos
Talita Rodrigues de Sá

Aneiva Rodrigues da Conceição

Talita Rodrigues de Sá

AS NOVAS TECNOLOGIAS
DIGITAIS NO ENSINO
DE LÍNGUA PORTUGUESA:
UMA PERSPECTIVA PAUTADA
EM LINGUÍSTICA APLICADA
DOI: 10.31560/pimentacultural/2020.321.336-358

linguística

a
na teoria e na prática

Resumo:
Este capítulo apresenta como temática o Ensino de Língua Portuguesa com a
inserção das novas tecnologias de informação e comunicação presentes no
contexto sociocultural. Por influência do cenário contemporâneo globalizado, a
linguagem recebe novas e diferentes manifestações por meio das tecnologias
digitais, logo – para que o Ensino de Língua Portuguesa esteja conforme o
contexto social e identitário dos alunos – , é necessário que esse ensino adote
e apresente o que tal contexto traz de diferente para a linguagem, uma vez
que as mídias manifestam diversas semioses expressas na multimodalidade
da Língua. Diante disso, esta pesquisa tem por objetivo, apresentar estudo
sobre o desenvolvimento do Ensino de Língua Portuguesa com a utilização
das novas tecnologias.
Palavras-chave:
Ensino de Língua Portuguesa; Novas Tecnologias de Informação e
Comunicação; Linguística Aplicada.
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INTRODUÇÃO
O ensino de língua portuguesa fragmentado e descontextualizado
interfere nos resultados sobre o nível de aprendizagem escolar
no Brasil, ou seja, quando a prática pedagógica do professor não
corresponde ao respectivo contexto sociocultural do discente esse
fator interfere na apreensão do conhecimento. Rojo (2009) em livro
intitulado Letramentos Múltiplos, Escola e Inclusão social, destina os
dois primeiros capítulos para discutir a respeito do insucesso escolar
no Brasil baseado no cenário do século XX e século XXI, um dos
aspectos destacados pela autora foi mostrar que existe a necessidade
de tornar a experiência escolar significativa no processo de letramento,
por meio do conhecimento e informação.
Segundo Libâneo (2003) o contexto pós-moderno está marcado
por avanços tecnológicos e científicos, sendo que esses avanços
impulsionam transformações de caráter social, político, cultural e
econômico, que acabam influenciando o contexto escolar e a prática
docente. Assim o autor destaca ser necessário que haja por parte da
profissão docente a auto-informação que está relacionada com as
novas concepções de aprendizagem. Para isso o discente terá que
se apropriar das diversas vertentes de conhecimento incluindo as que
estão relacionadas às novas tecnologias digitais
Dentro desse cenário, a Linguística Aplicada (LA), mantem elo
entre a prática de ensino da língua portuguesa e o contexto social,
já que a base de seu surgimento foi a resolução de problemas
relacionados à linguagem, uma das características principais dessa
ciência, que a torna adaptável ao atual contexto, garantindo seu caráter
inovador. Lopes (1996) afirma que a LA por ser uma ciência social e
por ter foco nos problemas de uso da linguagem, faz mediação entre o
conhecimento dentro do contexto escolar bem como fora dele.
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Com características inter/transdisciplinar a Linguística
Aplicada utiliza diversas vertentes epistemológicas nas práticas
sociais. Uma dessas vertentes serve de base para a pesquisa aqui
apresentada, nesse caso a LA utiliza a relação entre linguagem e
novas tecnologias digitais.
Fazendo parte do contexto globalizado, as novas tecnologias
digitais, quando inseridas no âmbito do ensino possibilitam
dinamicidade no processo de ensino-aprendizagem e proporcionam,
direta ou indiretamente, a inserção do aluno como sujeito-social
de identidade41 participante no mundo de intensas mudanças.
Assim, o docente deixa de submeter e restringir suas práticas ao
que o livro didático apresenta, tendo os recursos tecnológicos não
somente como ferramentas pedagógicas para o ensino de Língua
Portuguesa, mas também como meio gerador de diversas formas
de realização da linguagem.
As multimodalidades da língua manifestas com o advento das
tecnologias digitais estão presentes nos textos de circulação social, seja
por meio de email, gif, meme, emoji e outras formas de expressar essa
linguagem digital. Essa nova forma de conceituação da linguagem,
bem como seu funcionamento, deve fazer parte do conhecimento do
aluno, já que este também é usuário da língua.
Partindo desse referencial, esta pesquisa parte da seguinte
pergunta: as práticas de letramento estão favorecendo o uso das novas
tecnologias digitais referes à Linguagem no contexto globalizado?
Para responder o questionamento buscou-se por meio da
pesquisa de revisão bibliográfica e análise de documentos, apresentar
estudo sobre o desenvolvimento do ensino de Língua Portuguesa e
41 A identidade para Hall (2011) é constituída socialmente, ou seja, o indivíduo em sua vida
social não está atrelado a uma única identidade, pois o contexto sociocultural globalizado
possibilita receber diversas identidade(s) na interação com o mundo.
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letramento com a utilização das novas tecnologias, para isso utiliza-se
como fonte de informações Teses e Dissertações (T&D) que abordam
a temática, consultadas no Banco de dados da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), e apresentadas
no período de 2008 a 2016. A opção em consultar o banco de dados
para o desenvolvimento da pesquisa, se dá pelo fato da biblioteca
virtual reunir e disponibilizar produção científica acadêmica de vários
Estados do Brasil.
A análise do corpus possibilita concluir que existe necessidade
de orientação na formação inicial e continuada de professores de
modo a propor a capacitação para o ensino de língua portuguesa
e letramento com a utilização das novas tecnologias digitais,
proporcionando tanto para a esfera pública quanto para a particular
as melhorias nas práticas de ensino.

LETRAMENTO(S)
Este tópico, ao apresentar concepções referentes ao letramento,
utiliza as teorias fundamentadas em Kleiman (1995; 2008) e Soares
(2002; 2005).
O termo letramento é de origem inglesa da palavra Literacy,
usada pelo antropólogo Brian Street em 1984 em seu livro “Literacy in
theory and Practice”. Os estudos realizados por Street sobre letramento
consideram o termo relacionado às práticas sociais amplas baseadas
em uma realidade complexa. Atualmente o termo é utilizado tendo em
vista aspectos sociais, antropológicos, psicológicos e linguísticos.
Kleiman (1995, p. 19) destaca que “podemos definir hoje
letramento como um conjunto de práticas sociais que usam a escrita,
como sistema simbólico e como tecnologia em contextos específicos

sumário

340

linguística

a
na teoria e na prática

para objetivos específicos”. Em outro texto, a autora afirma que os
estudos de letramentos estão relacionados a concepções pluralistas
e multicultural das práticas (Idem. 2008). Ou seja, a linguagem tanto
em sua modalidade escrita quanto oral está associada ao conceito de
letramento se estiver relacionada com a prática social e seus aspectos
sociocognitivos e interativos.
A autora também apresenta os modelos de letramentos
denominados por Street (1984) como Letramento Autônomo que
considera uma única possibilidade de desenvolvimento de letramento,
essa ocorrência por meio da escrita é apresentada como um produto
completo em si mesmo, e o modelo Ideológico que considera uma
concepção de letramento baseado em contextos sociais e culturais.
Soares (2002) enfatiza que o termo letramento apresenta diversos
conceitos não somente atrelados às práticas sociais de leitura, mas,
sim, “como estado ou condição de indivíduos ou de grupos sociais de
sociedades letradas que exercem efetivamente as práticas sociais de
leitura e escrita” (Idem, 2002, p.145). Dessa forma, a autora também
ressalta que o termo é melhor entendido quando empregado no plural,
ou seja, letramento(s), como fora intitulado o presente tópico, uma vez
que se refere a diversas práticas em diferentes contextos.
Entende-se assim que o conceito de letramento ganha
ressignificação no tempo e no espaço, não permitindo definição
consolidada, como se observa desde sua origem até o atual contexto
em que seus conceitos se expandem cada vez mais e ganham novos
valores em âmbitos sociais, culturais e étnicos.
Nessa perspectiva, o contexto contemporâneo traz inúmeras
possibilidades de práticas sociais com a inserção das novas tecnologias
da informação e comunicação. Portanto, as novas modalidades de
leitura e escrita que correspondem ao atual contexto tecnológico
exigem também novas competências discursivas e cognitivas. É
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dessa forma que surge letramentos em tais contextos, os chamamos
Letramentos Digitais42, que trazem novas maneiras de ler e escrever
textos, como por exemplo, os hipertextos e outras formas de realização
da linguagem que conduzem a um novo estado ou condição de prática
de leitura e escrita.
Diante disso, o termo letramento recebeu várias conceituações
desde seu surgimento, a alteração dos contextos de sua realização
que permite essa flexibilidade, já que se faz necessário para o
desenvolvimento de estudos apresentar tais definições. Segundo
Soares (2005, p. 89) “afirmar que um conceito único de letramento não
é possível, tanto para a sociedade como um todo quanto em contextos
escolares, não implica que esse conceito único não seja necessário de
fato, uma definição precisa é indispensável”.

MULTILETRAMENTOS
Este tópico discute a respeito do termo Multiletramento
que, segundo Rojo; Moura (2012) foi utilizado pelo Grupo de
pesquisadores de Nova Londres que em suas pesquisas sobre
letramentos buscou abranger, tanto a multiculturalidade presente nas
sociedades contemporâneas e globalizadas como a multimodalidade
de textos trazidos como meio de comunicação e informação da
multiculturalidade. Em seu trabalho anterior (Letramentos Múltiplos,
Escola e Inclusão social) ROJO considera o termo um conceito
complexo e ambíguo, justamente por apresentar essas características

42 A definição aqui adotada sobre letramentos digitais é de acordo com a perspectiva em
Dudeney; Hockly; Pegrum (2016) segundo os autores, letramento digital está relacionado
a “habilidades individuais e sociais necessárias para interpretar, administrar, compartilhar
e criar sentido eficazmente no âmbito crescente dos canais de comunicação digital.”
(DUDENEY; HOCKLY; PEGRUM, 2016 p. 17).
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“Multi” relacionadas tanto às culturas locais, universais e globais,
como a multissemioses dos textos.
Dessa forma, o que caracteriza o conceito multiletramento, ao
que cabe a multiplicidade de cultura, está relacionado a prática de um
determinado letramento de forma específica daquele contexto cultural,
como afirma Rojo (2009, p. 111) “a multiculturalidade, isto é, o fato de que
diferentes culturas locais vivem essas práticas de maneira diferentes”.
Esse caráter multicultural possibilita novas práticas, textos, gêneros,
variedades de linguagem, que conduz a outro aspecto característico
dos multiletramentos que é a multimodalidade de textos, apresentado
por meio de multissemiose de textos (escrita, som, imagem).
A escola como principal agência mediadora de letramentos
tem a tarefa de possibilitar o acesso ao conhecimento e prática
de Letramento, Letramento(s) e Letramentos Múltiplos segundo a
perspectiva aqui adotada. Pois “essas múltiplas exigências que o mundo
contemporâneo apresenta à escola vão multiplicar enormemente as
práticas e textos que nela devem circular e ser abordados.” (ROJO,
2009, p. 108). Neste sentido, é necessário a escola adotar novas
práticas, novas ferramentas, novas metodologias.
A proposta da Pedagogia dos Multiletramentos apresentada
pelo Grupo de Nova Londres como aborda Rojo; Moura (2012), busca
atender tais exigências por meio de estratégias didáticas, pois associa
ao ensino a multiplicidade de realização da linguagem manifesta
também em forma de textos digitais (email, memes, gifs, emojis, etc.).
Essa nova estética de texto composto de linguagens simultâneas, por
meio da escrita, imagem, movimento, som, condiz com o respectivo
contexto dos alunos.
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CORPUS: TESES E DISSERTAÇÕES (T&D)
O quadro abaixo apresenta dados de pesquisas realizadas
no período de 2008 e 2016: 07 (sete) dissertações e 03 (três) teses
selecionadas por período cronológico (referente aos últimos nove
anos), por instituição de ensino e por área de atuação, o mesmo
descreve a seleção do corpus de análise.
Quadro 1 - Descrição de elementos do corpus: teses e dissertações
Ano

Instituição

Título

Autor(a)

Tipo

2008

Universidade
Estadual de
Londrina

Interação na internet: os
blogs como uma nova
forma de usar a linguagem

Claúdia C.
G. Félis

Dissertação

2009

PUC-São Paulo

Gêneros digitais em
manuais didáticos de
língua portuguesa

Valdeci
M. C.
Barbosa

Dissertação

2011

Universidade
Federal de
Pernambuco

Novas tecnologias
digitais da informação
e comunicação e o
ensino-aprendizagem
de língua portuguesa

Roberta V.
R. Caiado

Tese

Universidade
Estadual de
Campinas

Materiais didáticos
multimídia no estudo de
língua portuguesa:
deslocamento
nas relações entre as
posições-sujeito
professor e aluno

Cristiane
M. Megid

Tese

Universidade
Estadual
do Ceará

Jogos educacionais
digitais
para ensino de língua
portuguesa:
uma proposta de
avaliação didáticopedagógica e ergonômica

Fernanda
R. Ribeiro

Dissertação

2013

2013
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Universidade
Federal do
Ceará

Práticas de letramentos e
inclusão digital na aula de
língua Portuguesa

Ana M.
P. Lima

Tese

Universidade
Estadual
do Norte
Fluminense

As contribuições das
tecnologias da informação
e comunicação no ensino
de língua portuguesa
da educação básicaum estudo de caso no
contexto de uma escola
pública da cidade de
Campos dos Goytacazes

Janete
Araci do
Espírito
Santo

Dissertação

2014

PUC-São Paulo

Novas tecnologias
e ensino de língua
portuguesa: a
pedagogia do digital na
educação linguística

Cátia L.
Pereira

Dissertação

2016

Universidade
Estadual do
Centro-OesteUnicentro

Gêneros digitais no
ensino de língua
portuguesa: análise de
material apostilado

Marco A.
Cacilho

Dissertação

2016

Centro
Universitário
Moura Lacerda

As novas tecnologias
nas aulas de língua
portuguesa

Vanessa
M. O.
Marchiori

Dissertação

2013

2013

Total
10
Fonte: Pesquisa bibliográfica (2018)

ANÁLISE DO CORPUS TESES E DISSERTAÇÕES
Segue abaixo o corpus das análises conforme apresentado
na tabela em forma de resumo dos dados (T&D). Tais resumos
destacam a temática da pesquisa, bem como o objetivo, o percurso
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metodológico, o tipo de pesquisa, os resultados e as sugestões de
possíveis estudos na área.
A pesquisa de Félis (2008) desenvolveu estudo sobre A Interação
na Internet: blogs como uma nova forma de usar a linguagem. Com o
objetivo de apresentar dados e conclusões a respeito da influência
da linguagem digital na escrita escolar de estudantes do Ensino
Fundamental de uma escola particular do Município de Maringá. A
autora utilizou metodologia para o desenvolvimento da pesquisa
a análise comparativa de textos de quatro alunas da oitava série
do Ensino Fundamental, sendo oito textos selecionados do blog
das respectivas adolescentes (dois de cada aluna) e quatro textos
por elas produzidos, como avaliação escolar, considerados como
proposta de redação argumentativa na disciplina Produção Textual.
A autora selecionou como fundamentação teórica o Interacionismo
Sociodiscursivo no olhar de Bronckart (1999; 2006) para desenvolver
sua pesquisa. A autora conclui que as adolescentes conseguiram
contextualizar a escrita em diferentes modalidades de uso e destaca
que os desvios à norma culta no ambiente virtual, nesse caso, o blog,
deve ser considerado como variante linguística. Assim, sugere que os
trabalhos elaborados na perspectiva de gênero e sua interação digital
devem ser apresentados como proposta aos professores em formação
para que ocorra a desmistificação de que a linguagem utilizada na
internet é influência negativa no processo de produção textual.
Barbosa (2009) apresenta pesquisa sobre Gêneros Digitais em
Manuais de Língua Portuguesa com o objetivo de analisar a abordagem
dos gêneros digitais em manuais didáticos de Língua Portuguesa. A
metodologia adotada está pautada na análise de três Coleções de
livros didáticos de 5ª a 8ª série do ano de 2008, selecionadas dentre
24 aprovadas pelo Programa Nacional de Livros Didáticos (PNLD), o
critério para seleção foi conter no manual o conteúdo sobre os Gêneros
do meio digital. Fundamentou-se nas teorias de Gênero Discursivo
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segundo a perspectiva de Bakhtin (1979), teóricos como Swales (1990),
Bronckart (1999), Marcuschi (2003, 2005 e 2007), Dolz e Schneuwly
(2004) e pressupostos teóricos dos Parâmetros Curriculares Nacionais
de Língua Portuguesa do ano de 1990. Em conclusão a autora destaca
que os teóricos das Coleções analisadas adotam nos manuais didáticos
os Gêneros Digitais e a Internet, mesmo que de forma superficial.
Ainda assim considera um grande passo para a inserção das novas
tecnologias no contexto escolar. Diante disso, enfatiza que a pesquisa
apresenta contribuição tanto na discussão sobre Gêneros Digitais,
como na reflexão do docente de Língua Portuguesa na formação de
leitores e escritores no contexto digital.
Caiado (2011) desenvolve análise sobre As Novas Tecnologias
Digitais da Informação e Comunicação e o Ensino e Aprendizagem
de Língua Portuguesa. O objetivo em sua pesquisa foi investigar os
discursos e práticas dos professores de Língua Portuguesa no processo
pedagógico, no que diz respeito à utilização das tecnologias digitais
da informação e comunicação (TDIC)43, no ensino-aprendizagem
de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental II (5ª a 8ª série). Para
tanto, o corpus da pesquisa está organizado em três estudos, sendo
que o primeiro é análise de 32 livros didáticos de oito coleções de
Língua Portuguesa, com o intuito de identificar se o conteúdo dos livros
apresenta as TDICs. O segundo estudo foi pautado em conhecer a
formação e concepção do professor quanto as novas TDICs e, para
isso, a autora utilizou como recurso metodológico o questionário e
a entrevista realizada com seis professores, dois de cada rede de
ensino (Federal, Estadual e Privada). E, por fim, o terceiro estudo foi
desenvolvido com base nas práticas observadas de três professoras
selecionadas dos estudos anteriores, sendo cada uma pertencente
às redes de ensino acima citadas. A pesquisa foi norteada pela visão
sociointeracionista da linguagem e teve como fundamento teórico,
43 Tecnologia Digital da Informação e Comunicação (TDIC).
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a teoria da Construção do Conhecimento de Vygotsky e a teoria
Enunciativa da Linguagem de Bakhtin. Diante da pesquisa a autora
pôde concluir que os professores ainda apresentam dificuldade e
pouco conhecimento no tratamento com as TDICs no ensino da Língua
Portuguesa e quando utilizam é para o ensino de gramática normativa,
ortografia e acentuação da língua. Dessa forma, a autora apresenta
como sugestão para o trabalho com as TDICs na educação, a visão
de que essas tecnologias não são somente recursos, mas sim meios
de aprendizagem, e dependendo do uso que os professores fazem
delas, podem alcançar um ambiente de aprendizagem que amplia a
prática pedagógica.
Megid (2013) em pesquisa intitulada: Materiais Didáticos no
Estudo de Língua Portuguesa: deslocamento nas relações entre as
posições-sujeito, professor e aluno, de caráter qualitativo, tem o objetivo
de estudar propostas pedagógicas que utilizam vídeos, programas de
áudio e jogos digitais como materiais didáticos no estudo de alunos
do Ensino Médio em aulas de língua portuguesa. A metodologia foi
constituída pela seleção de dois materiais: o primeiro as atividades
propostas para o programa “Ciências & Arte nas Férias” encontra-se
também publicadas na série “Discurso e Ensino” coordenada pela
Profª Drª Carmen Zink Balognini. O segundo, o material “Conexão
Linguagem” integrante do projeto condigitais (MEC/FNDE/UNICAMP)
produziu conteúdo multimídia para o ensino de língua portuguesa. Das
atividades contidas nos dois materiais, foram selecionados trechos de
filmes, propagandas, programa de áudio e vídeo para serem analisados
pelos alunos, em seguida foi realizada a análise qualitativa para saber
a opinião dos alunos sobre as práticas pedagogias do professor. A luz
de uma perspectiva discursiva para análise proposta nesta pesquisa a
autora traz como referencial teórico Orlandi (1999), Pêcheux (1969) e
os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) .
A autora conclui que o material didático não é suficiente para promover
o deslocamento esperado. Portanto, é necessário que as tecnologias
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digitais possibilitem esse deslocamento de posição-sujeito, ocupado
por alunos e professores para outros espaços e sentidos, diferentes
daqueles que seriam expostos pelos meios impressos. A autora também
conclui que há a necessidade de se refletir a partir desta pesquisa sobre
o currículo dos cursos de formação de professores no que se refere
às tecnologias digitais, as implicações das práticas educacionais para
consolidação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e, por
fim, analisar as implicações dessas mesmas práticas na organização
e estrutura do espaço escolar.
Ribeiro (2013) em estudo intitulado Jogos Educacionais
Digitais para o Ensino de Língua Portuguesa: uma proposta didática
pedagógica e ergonômica, tem como objetivo analisar a qualidade
didática pedagógica e ergonômica de jogos educacionais digitais
disponíveis na Web, a partir do Protocolo de Avaliações de Softwares
Pedagógicos (PASP). O processo metodológico de cunho descritivo
e de natureza qualitativa, deu-se pela avaliação dos objetos de
aprendizagem Software Pedagógico Tipo Jogo, destinados ao ensino
de Língua Portuguesa para estudantes do Ensino Fundamental. Os
jogos pedagógicos digitais selecionados foram encontrados no
repositório do Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE),
localizado na Escola Games e no site do Grupo de Pesquisa Linguística,
Ensino de Tecnologia (LENT). Analisados de acordo com critérios
didático-pedagógicos e ergonômicos de interação homem/máquina
no ensino de Língua Portuguesa na “Era Digital”. Na perspectiva de
língua como interação segundo as conspecções de língua(gem) e
dela subjacentes de Bakhtin/Volochinov (2009) apoiado em Travaglia
(2006), Gerald (2011) entre outros autores como, Lévy (1999) que
ressalta a “Era Digital” como ferramenta para auxiliar no processo de
ensino aprendizagem. A autora na conclusão de sua pesquisa destaca
que dois dos jogos analisados (Ler é Preciso e Sopa de Letrinhas)
precisam se adequar para o ensino de Língua Portuguesa, uma vez que
não há contextualização e interação entre aluno/usuário e máquina. Já
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o jogo (Um ponto muda o conto) tem qualidade didática pedagógica
e ergonômica adequada para o ensino de Língua no que tange a
interação homem/máquina. Ribeiro (2013) ressalta que esse novo
modelo de investigação PASP, deveriam ser testados por professores
de Língua Portuguesa, uma vez que analisados os jogos deveriam ser
usados em sala de aula.
A pesquisa de Lima (2013) intitulada Práticas de Letramentos
e Inclusão Digital na Aula de Língua Portuguesa, teve como
objetivo verificar se a prática docente favorece o letramento digital
proporcionando aos alunos do Ensino Médio regular a inclusão
digital e dessa forma, analisar propostas dos documentos oficiais, no
que se refere à inserção da tecnologia na atuação dos professores
e na elaboração das aulas de Língua Portuguesa. A fim de alcançar
esse objetivo, a autora utiliza como procedimentos metodológicos a
pesquisa documental e pesquisa de campo. A pesquisa documental
teve como base a análise dos documentos que regulam a relação do
professor com os letramentos e as tecnologias, como a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação (LDB), Parâmetros Curriculares do Ensino Médio
(PCNEM e PCN+), Matrizes Referenciais do Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM), Matrizes do Sistema de Avaliação da Educação Básica
(SAEB), documentos locais, referente ao Estado do Ceará, Matrizes do
Ensino Médio da Secretaria de Educação Básica (SEDUC). A pesquisa
de campo pautou-se tanto na aplicação de questionários e realização de
entrevistas com quatro professores selecionados, como na observação
e análise de oito aulas (duas de cada professor entrevistado) que
ocorreram no Laboratório Educacional de Informática (LEI) de escolas
do nível médio da região Jaquaribana do Ceará. A pesquisa tem como
referencial as teorias de letramentos, tal como, a Teoria Social dos
Letramentos, as que fundamentam os multiletramentos e teoria de
gêneros, todas com perspectiva no ensino de língua com base nas
tecnologias digitais. Diante da pesquisa, a autora apresenta em sua
conclusão a dificuldade do professor na Transposição Didática, pelo

sumário

350

linguística

a
na teoria e na prática

fato de sua formação estar presa ao letramento autônomo que tem o
apoio no Livro Didático. As aulas observadas no LEI proporcionavam
um ambiente propício para didatização dos multiletramentos, porém
essa prática não se efetivou, pois o uso das tecnologias foi apenas
de suporte para o ensino, impossibilitando o aluno de ser letrado
no universo digital. Quanto aos documentos oficiais os professores
afirmavam conhecer e abordar os descritores em suas propostas,
principalmente no que diz respeito à Matriz do ENEM. Por fim, a autora
propõe o trabalho com a Pedagogia dos Multiletramentos e afirma que
diante dessa proposta o ensino torna-se contextualizado e flexível, em
uma realidade coberta por novas tecnologias, levando em consideração
os aspectos globais e culturais, e acrescenta ser necessária a revisão
dos documentos oficiais (DCNEM; PCN; Matrizes de Provas Oficiais)
sobre os conteúdos referentes aos gêneros digitais e a abordagem
utilizada na relação com os recursos tecnológicos já que segundo a
autora, os documentos não descrevem com clareza como se efetiva
essa relação na sala de aula.
Santos (2013) desenvolve estudo sobre As contribuições das
tecnologias de informação e comunicação no ensino de Língua
Portuguesa da Educação Básica - estudo de caso no contexto de
uma escola pública da cidade campo dos Goytacazes. A pesquisa
teve como objetivo verificar as contribuições das TIC’s no ensino de
Língua Portuguesa na Educação Básica, mais precisamente em escola
pública de Ensino Fundamental localizada em campo dos Goytacazes
no Rio de Janeiro, em turma do 9º ano do Ensino Fundamental, afim
de analisar se os alunos que dominam as TIC’s são favorecidos no
processo de ensino-aprendizagem da leitura, escrita e compreensão
de textos. Como pressuposto teórico a autora apresenta os autores
Possenti (1987), Vygotsky (1988), Sancho (1998), Lévy (1999), Sacristán
(2000), Moran (2000), Perrenoud (2000), Libâneo (2003), Dowbor
(2005), Barreto (2006), Marcushi (2009), dentre outros que também
discutem o uso das TIC’s como ferramenta tecnológica na educação e
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no ensino de Língua Portuguesa, além das perspectivas da educação
na atualidade, onde essas ferramentas devem estar presentes de
forma dinâmica e coerente no processo de ensino aprendizagem da
língua materna. Para o procedimento metodológico, utilizou-se de
pesquisa qualitativa de caráter exploratório, descritivo e indutivo, por
meio de entrevistas e questionários destinados à diretora, professores
e alunos do 9°ano, além de análise de dados secundários coletados a
partir de trabalhos escritos direcionado aos alunos da referida turma.
Nos questionários procurou-se saber se: a escola estava equipada
para atender os alunos da era tecnológica; se os professores estavam
preparados para esse processo; se eles usavam e como utilizavam
os equipamentos em suas práticas pedagógicas, e por fim observar
a visão dos alunos com relação ao uso das novas tecnologias
como recurso no ensino aprendizagem. Após a pesquisa a autora
conclui que o aluno está fazendo uso das TIC’s nas mais diversas
modalidades como o Facebook, o Yutube, o MSN, os Games, entre
outros fora do ambiente escolar. A autora afirma que cabe ao professor
aproveitar essa motivação à aprendizagem que o aluno traz por meio
das mídias, sendo necessário que o professor esteja capacitado para
utilização dessas ferramentas tecnológicas nas práticas pedagógicas.
Percebeu-se também a grande necessidade da escola inserir-se no
mundo tecnológico, de forma mais aberta às adaptações e mudanças
para que se tenha uma educação renovada. Assim, a pesquisa revela
que apesar da maioria dos alunos possuírem computador e celular, e
saberem utilizá-los, não garante que esses fatores de fato contribuem
para o ensino aprendizagem de Língua Portuguesa, uma vez que,
observou-se que os alunos sabiam utilizar a linguagem digital, mas
não tinham domínio sobre a linguagem padrão.
A pesquisa de Pereira (2014) tem como foco o ensino médio
a partir das Novas Tecnologias e Ensino de Língua Portuguesa: a
pedagogia digital na educação linguística. A autora buscou investigar
as relações existentes, na teoria e prática de sala de aula, entre Língua
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Portuguesa e novas tecnologias. Nessa perspectiva, foi adotado como
tema para analise a educação linguística e seu trabalho de integração
das pedagogias da oralidade, da escrita, da leitura, da gramática e da
literatura, interligada a essas, a autora acrescenta o que denomina de
pedagogia do digital, como eixo articulador entre Educação Linguística
e as novas tecnologias da informação e comunicação. Para tanto,
utiliza as concepções em Bechara (2003); Travaglia (2007) e Bagno
(2002). Assim, o suporte metodológico se desenvolve com base na
pesquisa bibliográfica em forma de levantamento dos documentos
oficiais do governo, relacionado ao ensino de Língua Portuguesa no
Ensino Médio; compreensão dos conhecimentos científicos referentes
às áreas de Língua Portuguesa e novas tecnologias, e por fim, análise
de um capítulo do livro didático Texto e Interação: uma proposta de
produção textual a partir de gêneros e projetos, destinado ao Ensino
Médio. Diante dos resultados obtidos a partir da análise do livro citado,
a autora conclui que não há articulação das pedagogias da educação
linguística, mas sim o predomínio da pedagogia da escrita e da leitura,
diante da visão limitada sobre o estudo do Blog. Sendo assim, a pesquisa
apresenta a sequência didática, como sugestão complementar ao
livro didático, com o intuito de articular as seis pedagogias citadas,
facilitando o trabalho do professor em sua prática pedagógica. E ao
mesmo tempo, possibilitando a integração de possíveis contribuições
de professores-pesquisadores.
Quanto a pesquisa de Cacilho (2016) Gêneros Digitais no
Ensino de Língua Portuguesa: análise de material apostilado, objetivou
apresentar análise das aulas que abordam os gêneros digitais como
objeto de ensino de material apostilado para alunos do primeiro
ano do Ensino Médio de uma escola da rede particular de ensino. A
pesquisa foi organizada metodologicamente na abordagem qualitativa
e quantitativa de caráter documental, os métodos utilizados para o
desenvolvimento do corpus são pautados na análise descritiva do
material apostilado, que é dividido em Livro-Texto, Apostila-Caderno e
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Caderno de Exercícios. O autor fundamenta sua pesquisa em teorias
do Interacionismo Sociodiscursivo com o foco em Bronckart (2012);
Scheneuwly (2004) e de teorias que tratam sobre gêneros digitais em
Xavier (2005); Marcuschi (2008). Assim as perguntas que mobilizaram
a pesquisa estavam pautadas em como o material trabalhado aborda
a questão dos gêneros digitais no ensino de linguagem, dessa
forma, o autor pôde concluir que as atividades do material, além
de apresentarem insuficiente abordagem dos gêneros digitais, não
apresenta-os como são de fato, ao contrário, aborda-os de forma
fictícia, separando o aluno do convívio com a linguagem do meio
tecnológico. E por mais que o material apresente as capacidades de
linguagem a serem desenvolvidas no aluno, esse trabalho é tratado
de forma vaga e superficial, sendo que a maioria dessas atividades
não mobiliza a capacidade da linguagem digital nos alunos. Diante
desses resultados, o autor apresenta, como sugestão ao sistema de
ensino que produz o material direcionado aos alunos do primeiro ano
do Ensino Médio, a tarefa de rever a abordagem dos gêneros digitais
com o intuito de reformular o trabalho fictício, superficial e ultrapassado
que envolve o meio digital.
A pesquisa de Marchiori (2016) As Novas Tecnologias nas
Aulas de Língua Portuguesa trata de um estudo que analisa como
as novas tecnologias em informação podem auxiliar na tarefa do
ensino/aprendizagem da Língua Portuguesa. A pesquisa de cunho
qualitativo considera perspectiva histórico-cultural de Vygotski (2012)
e toma como ponto de partida o desenvolvimento das atividades de
produção de texto sugerida por Citelli (2012) e Matencio (2007), as
ideias de Geraldi (2004) sobre o uso de texto na sala de aula e as
de Bakthin (2011) sobre enunciado e discurso. No que se refere ao
processo metodológico a pesquisa desenvolveu-se em uma escola
pública do interior do Estado de São Paulo, mais especificamente
no 6º ano do Ensino Fundamental. Durante seis meses os alunos
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realizaram atividades na plataforma Edmodo44, usando as tecnologias
do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) presentes na sala de
informática da escola, onde também foram trabalhados os diversos
gêneros sugeridos pela proposta curricular do 6º Ano. A autora conclui
a pesquisa destacando os trabalhos realizados nos computadores
com o auxílio de colegas, professores e monitores e no próprio AVA
deixava a aula mais interessante para os alunos, pois os mesmos
procuravam conversar dentro e fora da plataforma com os colegas
tirando suas dúvidas e tecendo comentários ocorrendo mudanças no
comportamento dos alunos. Marchiori (2016) enfatiza que seria mais
interessante se o comando estivesse em língua portuguesa, assim os
alunos não teriam apatia diante dos obstáculos.

CONCLUSÃO
Neste capítulo buscamos responder a pergunta, o Ensino de
Língua Portuguesa tem utilizado novas propostas nas práticas de
letramento, no que se refere à Linguagem no contexto globalizado?
Desse modo, nosso objetivo principal foi apresentar estudo sobre
o desenvolvimento do ensino de Língua Portuguesa e o letramento
com a utilização das novas tecnologias. Para isso, foram analisadas
teses e dissertações que abordam o assunto e, a partir dessa análise,
podemos perceber quanto ao ensino de língua portuguesa que as
novas tecnologias são usadas ainda como suporte pedagógico, não
com intuito de apresentar o que as respectivas tecnologias trazem de
diferente para o conceito de linguagem e suas modalidades.

44 Edmodo é uma plataforma de gerenciamento da aprendizagem, que promove no ambiente
virtual a interação entre a comunidade escolar.
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As TICs inauguram uma nova forma de comunicação e uso
da linguagem a partir do surgimento dos gêneros digitais com
advento da internet, tal fato possibilita que as línguas estejam
em constantes transformações por meio da interação entre ser
humano e os meios tecnológicos.
A análise do corpus possibilita concluir os seguintes aspectos
em relação ao ensino de Língua Portuguesa e o Letramento e as novas
tecnologias digitais: necessidade de orientação na formação inicial e
continuada de professores de modo a propor a capacitação para o
ensino de Língua Portuguesa com a utilização das novas tecnologias;
o uso das tecnologias para o ensino de Língua Portuguesa tem
sido apenas como recursos didáticos, não como gerador de novos
aspectos da Língua; o ensino na esfera pública e particular não
apresenta semioses da Língua por influência das tecnologias digitais;
falta de investimentos nos elementos necessários para as práticas
educacionais decorrentes das novas tecnologias.
Para tanto, é preciso que o docente esteja habilitado para
realizar atividades de letramento considerando a influência tecnológica
nos aspectos linguísticos dos discentes, os gêneros digitais surgem
com inúmeras possibilidades de comunicação e interação, ampliando
a competência discursiva e contribuindo para o letramento digital a
partir do domínio dos variados gêneros discursivo.
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Resumo:
Este capítulo tem por objetivo analisar as práticas discursivas e os movimentos
retóricos de seções de considerações finais de dissertações de mestrado,
na perspectiva retórico-analítica, das poucas pesquisas realizadas sobre
dissertações e teses, focando nas seções de introdução e discussão
(DUDLEY-EVANS, 1986, 1994) e na macroestrutura de conclusões de teses
(BUNTON, 2005; ARAÚJO, 1996, 2006) à luz da sociorretórica de John Swales
(1990, 2004). Para tanto, está embasado metodologicamente, em uma retórica
contrastiva (CARVALHO, 2005), visando aplicar o modelo de Araújo (2006)
para conclusões de teses, entre outros modelos para artigos de graduados em
Letras. A análise do corpus nos permitiu descrever e analisar contrastivamente
a configuração retórica de 10 considerações finais oriundas de dissertações
da área de História e Letras.
Palavras-chave:
Práticas discursivas; Sociorretórica; Culturas (inter)disciplinares.
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O TECER DE FIOS NA ESCRITA ACADÊMICA
– ALGUMAS QUESTÕES INTRODUTÓRIAS
“A escrita é a seiva da academia”
Ken Hyland (2000)

Nos últimos anos, a escrita acadêmica recebeu ampla atenção
como um meio particular de comunicação. Nesse sentido, a análise
de gênero em textos acadêmicos resultou em um número considerável
de estudos relacionados a língua inglesa em vários gêneros, como
dissertações, teses, palestras e artigos de pesquisa (GHAZANFARI;
MOHTASHAM; AMIRSHEIBANI, 2016). Para tanto, é possível notar que
a produção escrita no Brasil vem apresentando esforços assentados
na investigação acadêmica com base em algumas abordagens de
análise de gêneros: a English for Epecific Purposes (ESP)45, a Análise
Crítica de Gêneros (ACG) e os Estudos Retóricos de Gênero (ERG),
entre outras.
Contudo, é fundamental dar maior visibilidade a estudos
voltados à análise de dissertações de mestrado e teses de doutorado
(ARAÚJO, 1996, 2006), tendo em vista que esses gêneros acadêmicos
são indispensáveis nas ações e/ou atividades retóricas da comunidade
discursiva que compõem a pós-graduação stricto sensu. De certo,
por reportarem a apreciação científica de um determinado objeto de
pesquisa e por consolidarem os resultados e/ou intervenções teóricometodológicos e reflexivos alcançados ao final do curso.

45 Segundo Bawarshi e Reiff (2013, p. 67), “[u]ma abordagem à análise de gêneros típica
de ESP começaria, por exemplo, pela identificação do gênero dentro da comunidade
discursiva e pela definição do propósito comunicativo que o gênero deve realizar. Em
seguida, a análise se voltaria para o estudo da organização do gênero - sua estrutura
esquemática -, muitas vezes caracterizada pelos “movimentos” retóricos realizados e,
finalmente, para o exame dos aspectos textuais e linguísticos (estilo, tom, voz, gramática,
sintaxe) que os movimentos retóricos realizam”.
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Levando em consideração, o campo da ACG46, ERG e com base
no modelo descritivo (CARS - Create a Research Space)47 de Swales
(1990), Paiva e Duarte (2017, 2018a, 2018b, 2018c) salientam que
o modelo CARS no contexto sócio-comunicativo da consecução de
estudos para investigação e descrição das práticas discursivas e de
compreensão das práticas de letramentos acadêmicos, em consonância
das experiências de escrita dos produtores(as) e consumidores(as)
nas atividades retóricas de escrita/leitura universitária (PAIVA; DUARTE,
2018a) têm chamado à atenção de muitos pesquisadores(as) dada a
sua importância no ensino e na produção escrita, caracterizando às
práticas discursivas, retóricas e letradas de um determinado grupo de
escritores(as) iniciantes e proficientes (BEZERRA, 2006). Dessa forma,
entende-se o gênero textual Dissertação de Mestrado como ação
social recorrente e tipificada (MILLER, 2012 [1984]).
No que se refere ao contexto de produção e uso, o gênero
Dissertação de Mestrado (doravante DM) é escrito por pesquisadores/
as que desempenham o papel de alunos(as) de pós-graduação stricto
sensu que cursam o mestrado acadêmico ou profissional em alguma
universidade (MUNIZ-OLIVEIRA; BARRICELLI, 2009, p. 88). Ademais,
percebe-se que em razão das diferentes configurações sociorretóricas
dos gêneros em distintos campos disciplinares, Pacheco, Bernardino
e Freitas (2018), citando Hyland (2000), afirmam que entender a
escrita acadêmica é possível graças ao contexto em que os textos
estão inseridos, porque isso só é visível quando se pode demonstrar
46 Análise Crítica de Gêneros (ACG) é resultante de “apropriações, adaptações e diálogos das
teorias de gênero entre si e com outras perspectivas teóricas” (BEZERRA, 2017, p. 111),
em que Swales (2012) denominou de uma “abordagem brasileira” ou “síntese brasileira”,
assim o autor diz que: “Não é possível visualizar ou descrever uma abordagem específica
capaz de fazer justiça à complexidade e diversidade do trabalho que se faz com os gêneros
no Brasil” (BEZERRA, 2017, p. 107).
47 O Modelo CARS de Swales (1990) pode ser compreendido, segundo Oliveira (2005), como
a forma de um modelo constituído de moves {movimentos} e steps {passos} (subunidades
moves). Neste modelo, denominado modelo CARS (creating a research space [criar um
espaço para pesquisa]) para introduções de artigos de pesquisa, Swales (1990) apresenta
um quadro de categorias passíveis de aparecer em introduções de artigos de pesquisa.
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“a relação entre os gêneros e os comportamentos sociais, as crenças
e as estruturas institucionais da comunidade científica envolvida”
(PACHECO; BERNARDINO; FREITAS, 2018, p. 122). Enfim, para
esses(as) pesquisadores(as) do grupo DILETA48
O discurso acadêmico se distingue pelas práticas de
reconhecimento de pesquisa, rigor em testar seus estudos,
honestidade intelectual, ética, como também pelas escolhas
dos escritores, pelo avanço no conhecimento, pela manutenção
da autoridade, entre outros. Dessa maneira, os gêneros textuais
são construídos para serem compreendidos em contextos
culturais específicos, bem como a própria denominação desses
gêneros vem corresponder aos anseios de determinada área
[...]. (PACHECO; BERNARDINO; FREITAS, 2018, p. 122)

A partir dessa assertiva, pode-se salientar que os objetivos das
DMs visam cumprir, a priori, o propósito de discutir um determinado
tema com fulcro em variados autores(as) e fontes de pesquisa,
buscando convencer os(as) destinatários(as), inicialmente, a banca de
examinadores(as), para depois de aprovadas serem disponibilizadas
aos leitores(as) interessados(as) sobre os resultados alcançados na
investigação de um objeto de pesquisa. Nesse sentido, Almeida, Abreu
e Varella (2019) discutem o que se espera de uma DM:
[...] que o objeto do trabalho de pesquisa cubra temas não
corriqueiros, ou seja, que ele represente algum esforço próprio
do mestrando em abordar seu objeto com alguma elaboração
diferente daquela que existe na literatura da área. Não é
necessário que o tratamento dado nas fases de pesquisa e de
redação da monografia dissertativa ou que o(s) objeto(s) mesmo
sejam totalmente originais ou inéditos, mas a dissertação
tampouco pode ser uma compilação dos “textbooks” ou dos
livros mais conhecidos existentes na área. (ALMEIDA; ABREU;
VARELLA, 2019, p. 2, com acréscimos)

48 Grupo de Pesquisa: Discurso, Identidade e Letramento Acadêmicos (DILETA), que se
baseia no modelo sociorretórico de Swales (1990), e no conceito de Hyland (2000) sobre
cultura disciplinar. Para mais informações, ver: https://www.facebook.com/grupodileta/.
Acesso em: 03 fev. 2019.
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Isso significa que a produção de uma DM, certamente, será mais
apreciada se contiver, além da revisão da literatura com uma síntese
de pesquisas relacionadas ao tema, alguma(s) contribuição(ões)
dos(as) autores(as) das dissertações de mestrado (ALMEIDA; ABREU;
VARELLA, 2019) com uma maior leitura crítica do problema em
evidência, isto é, seus próprios achados/resultados com base em uma
compreensão crítica de pesquisas relevantes para a área estudada
(PAIVA; DUARTE, 2018c). Ademais, reconhecer apenas a DM como
gênero textual não é suficiente para uma análise formal e discursiva
de gêneros variados, porque segundo Swales “[...] o conhecimento
do gênero, [...] depende de conhecimentos além daqueles relevantes
para o texto, é uma ferramenta primordial para quem trabalha com
textos em situações profissionais” (HEMAIS; BIASI-RODRIGUES;
ARAÚJO, 2009, p. 110).
Por fim, esta pesquisa tem o intento de analisar as práticas
discursivas e os movimentos retóricos de seções de considerações
finais de dissertações de mestrado49 (DMs) escritas por estudantes de
um curso de Mestrado Interdisciplinar em História e Letras. Dessa forma,
foi necessário aplicar a esse corpus - o modelo retórico de Araújo (2006)
para conclusões de teses, fazendo ainda a leitura crítica dos modelos
de Nwogu (1997) e Costa (2015) para artigos da área da Medicina,
enfim, o de Paiva e Duarte (2017, 2018c) para artigos de graduados
em Letras, modelos as quais foram construídos sociorretoricamente
com base no modelo de Análise de Gêneros – CARS de Swales (1990).

49 O corpus deste estudo constitui-se das 10 dissertações de mestrado produzidas pela
primeira turma do (MIHL/UECE), defendidas entre 2017 a 2018.
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METODOLOGIA: DA CARACTERIZAÇÃO
DO CORPUS À RELEITURA DO
MODELO DESCRITIVO DE ANÁLISE
DE GÊNEROS DE JOHN SWALES
Esta pesquisa baseia-se fundamentalmente em Swales (1990),
em razão de propiciar uma abordagem teórico-metodológica para
se especificar os critérios para análise de gêneros textuais e de
comunidade discursiva acadêmica50 (SWALES, 1990); para se revisitar
os atributos de comunidade discursiva (SWALES, 1992, 1993, 1998), e
do papel do propósito comunicativo no (re)conhecimento de gêneros
(ASAKEHAVE; SWALES, 2001, SWALES, 2004). Swales (1990) entende
que o contexto é fundamental para se apreender e interpretar um texto
e de que os elementos linguísticos não são suficientes para análise,
produção e/ou uso dos gêneros. Biasi-Rodrigues, Hemais e Araújo
(2009) apresentam cinco características que elucidam o conceito de
gêneros, segundo Swales, são elas:
1) a classe – a qual está conexa ao fato de que os textos se
agrupam dependendo da afinidade entre eles; 2) o propósito
comunicativo – que se refere com a finalidade e o objetivo de
produzir um evento comunicativo em ocorrências concretas
experienciadas pelos indivíduos ou pelos grupos sociais; 3) a
prototipicidade – os textos que se aglomeram por qualidades
comuns se compõem como modelos reconhecíveis de um
gênero; 4) a lógica ou razão - que adverte as convenções da
estrutura de um gênero estarem ligadas com o propósito; e 5)
50 O termo comunidade discursiva acadêmica passou a ser empregado por professores/
as e pesquisadores/as que compreendem a produção de texto como uma atividade
social, permeada por comunidades que têm convenções particulares e para as quais os
discursos fazem parte de sua atividade social. Dentro dessa ótica, com a qual Swales
(1990) se alinha, os discursos são a expressão do conhecimento de um determinado
grupo heterogêneo. Logo, as convenções discursivas são o caminho para a preparação
de membros iniciantes na comunidade, ou seja, os novatos são conduzidos a utilizar de
forma adequada as convenções discursivas partilhadas por esta comunidade (HEMAIS;
BIASI-RODRIGUES, 2005).
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a terminologia – a nomenclatura dos gêneros manifesta como
os usuários compreendem o gênero em situações concretas de
uso. (SWALES, 1990, p. 45-57)

Tendo em vista essas cinco características, Swales constrói a
seguinte compreensão de gênero:
Um gênero compreende uma classe de eventos comunicativos,
cujos exemplares compartilham os mesmos propósitos
comunicativos. Esses propósitos são reconhecidos pelos
membros mais experientes da comunidade discursiva original
e, portanto, constituem a razão do gênero [...] O propósito
comunicativo é o critério privilegiado que faz com que o
escopo do gênero se mantenha relacionado estreitamente
com uma determinada ação retórica compatível com o gênero.
(SWALES, 1990, p. 58)

Em relação à comunidade discursiva, pode ser identificada,
tendo por base seis características, abrangendo, assim: 1) conjunto de
objetivos ou interesses comuns aos membros do grupo; 2) comunicação
entre os membros; 3) mecanismos de comunicação próprios; 4)
decisões sobre os tópicos importantes e os elementos formais
discursivos na elaboração de determinados gêneros, cumprindo com
determinadas funções retóricas; (5) léxico próprio, com significados
específicos para o uso em cada gênero; e 6) membros experientes,
com conhecimento do discurso e do conteúdo privilegiado, e membros
novatos que procuram construir esse conhecimento para participarem
inteiramente das atividades da comunidade (SWALES, 1990).
Partindo de uma concepção swaleana ao tecer algumas
reflexões sobre as metodologias de investigação sobre gêneros
textuais acadêmicos, Araújo (2004, p. 26) nos assegura que existe uma
tendência de análise contemporânea, voltada ainda para a “descrição
e a interpretação das práticas discursivas de gêneros”, quem sabe
pela necessidade de se perceber como os gêneros operam o
funcionamento da língua(gem) e de como essas tipificações podem
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auxiliar os/as professores/as no ensino de gêneros nas aulas de língua
inglesa e de língua materna, por exemplo.
Adiante, em um primeiro momento, o enfoque metodológico
se deu no sentido de descrever a cultura (inter)disciplinar em História
e Letras do Mestrado Interdisciplinar da UECE/FECLESC, com base
na abordagem metodológica contextual, proposto por Askehave e
Swales (2009) que contribui na investigação de gêneros textuais
acadêmicos, a partir da análise de distintas culturas disciplinares
(HYLAND, 2000). Nesse sentido, considera-se que no contexto
universitário da pós-graduação stricto sensu constitui-se como uma
comunidade discursiva (SWALES, 1990), posto que seus membros
iniciantes e proficientes compartilham de objetivos comuns. Observe,
a seguir, o modelo analítico para a análise sociorretórica de gêneros
acadêmicos, de Pacheco, Bernardino e Freitas (2018), organizado a
partir de culturas disciplinares:
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Figura 1 – Modelo analítico para a análise
sociorretórica de gêneros acadêmicos

1. Identificando e compreendendo uma cultura disciplinar
1.1 Compreendendo o conjunto de propósitos, de
valores e de crenças da cultura disciplinar
1.2 Descrevendo processo de produção, circulação
e consumo de gêneros acadêmicos
1.3 Descrevendo os propósitos comunicativos identificados pela
cultura disciplinar para a realização do gênero investigado
2. Analisando amostra do corpus de dissertações de mestrado investigadas
a partir dos modelos de análise de gênero, elaboradas por meio da
abordagem de Swales para o estudo de seções de considerações
finais escritas por membros iniciantes da comunidade discursiva
3. Revisitando a cultura disciplinar - investigando como os membros iniciantes
da comunidade discursiva reconhecem as unidades retóricas prototípicas do
gênero dissertação de mestrado e suas respectivas estratégias retóricas
4. Descrevendo as unidades retóricas prototípicas de dissertações
de mestrado a partir de um corpus de considerações finais à luz
da descrição da cultura disciplinar em um curso de mestrado
Fonte: Elaborado, a partir de Pacheco, Bernardino e Freitas (2018, p. 126)

Considerando esse modelo contextual, buscou-se neste estudo,
aplicar o modelo retórico de Araújo (2006) para conclusões de teses,
e também fazer uma leitura crítica dos modelos de Buntun (2005) para
conclusões de teses, Nwogu (1997) e Costa (2015) para artigos da área
da Medicina, enfim, o de Paiva e Duarte (2017, 2018c) para artigos de
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graduados em Letras, modelos esses construídos retoricamente com
base na Análise de Gêneros - CARS de Swales (1990).
Compreende-se que “um gênero é um veículo comunicativo para
a realização de metas e o propósito molda a estrutura esquemática
do discurso e influencia a escolha de conteúdo e estilo” (SWALES,
1990, p. 7)51. Pode-se entender que esses critérios são essenciais para
identificar um dado gênero numa específica cultura disciplinar, mas
também isso nos faz refletir sobre a necessidade de “compreender
como ocorrem sua produção, circulação e seu consumo”, [por
isso,] é preciso conhecer aspectos culturais que lhes são próprios”
(BERNARDINO; ABREU, 2018, p. 888).
Nesse sentido, objetivou-se, por fim, fazer a descrição e a
análise da configuração retórica de 10 considerações finais oriundas
de dissertações de mestrado (DMs), classificadas aqui como DML152 e
DMH353 da área da cultura disciplinar em História e Letras, produzidas
pela primeira turma do Mestrado Interdisciplinar em História e Letras da
UECE/FECLESC/MIHL, disponíveis no site institucional do programa
de mestrado - MIHL/UECE: http://uece.br/mihl/index.php/2016-01-1214-15-20, defendidas no período de 2017 a 2018.
Neste estudo, em conformidade com a pesquisa de Araújo
(1996) e Biasi-Rodrigues (1998), avaliou-se como se revelam as
unidades retóricas (UR) nos trechos extraídos das considerações finais
das dissertações coletadas. Determinou-se, portanto, como URs essas
unidades temáticas que se individualizam por propósitos específicos
dentro do gênero que se cotejou nessa investigação sociorretórica.
Para uma devida diferenciação desse critério, estabeleceu-se
51 No original: “[...] a genre is a communicative vehicle for the achievement of goals and
the purpose shapes the schematic structure of the discourse and influences the choice of
content and style” (SWALES, 1990, p. 7).
52 Dissertação de Mestrado em Letras.
53 Dissertação de Mestrado em História.
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subunidades retóricas (S), as quais delimitam mais especificamente
esses propósitos comunicativos dentro das URs, conforme alguns
modelos analíticos organizados, formulados a partir dos pressupostos
da perspectiva do modelo CARS de Swales (1990).

ANÁLISE DAS SEÇÕES DE
CONSIDERAÇÕES FINAIS DAS
DISSERTAÇÕES DE MESTRADO (DMS)
Para Swales (2004) é relevante observar a dimensão social dos
propósitos comunicativos, porque, segundo ele, os gêneros podem
oferecer, tanto propósitos particulares (que dizem respeito às intenções
particulares/as dos/as produtores/as ou coordenadores/as da
produção dos gêneros), como propósitos socialmente reconhecidos.
Este estudioso reforça, ainda, que “esses propósitos na verdade são
múltiplos” (SWALES, 2004, p. 71).
Bezerra (2006), fundamentado na teoria de gêneros de Swales
(1990) enuncia que o propósito comunicativo de um gênero é alcançado
através de uma certa quantidade de moves54 (ou unidades retóricas,
como o termo tem sido explanado no Brasil e seguido nesta pesquisa),
que consequentemente conferem ao gênero a sua “estrutura cognitiva
típica” (BHATIA, 1993, p. 30). Além do mais, Biasi-Rodrigues e
Bezerra (2012, p. 238) ensinam que “[s]e o propósito comunicativo
é realizado pelos moves ou unidades retóricas, estes, por sua vez,
seriam realizados por diferentes estratégias retóricas, combináveis
54 Na perspectiva de Swales (2004, p. 228), move é “uma unidade discursiva ou retórica
que realiza, dentro do discurso escrito ou falado, uma função comunicativa coerente”.
Conquanto, possa ser marcado por aspectos léxico-gramaticais, essa unidade retórica
não se identifica basicamente com um período/frase gramatical, enunciado ou parágrafo
visivelmente abalizados. Os moves são muito “flexíveis em termos de sua realização
linguística” (SWALES, 2004, p. 229).
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entre si”. Swales (1990) chamou essas estratégias retóricas de steps.
É justamente, de tal modo, que Askehave e Nielsen (2004), citado por
Bezerra (2006), concebem o que elas avocam de “modelo tradicional
de análise de gêneros”:
Figura 2 - Teoria de gêneros tradicional
Propósito comunicativo
Realizado por
Estrutura de moves
Realizada por
Estratégias retóricas
Fonte: Askehave e Nielsen (2004, p. 4)

Para Bezerra (2006, p.72), os gêneros consistir em realidades
“altamente estruturadas e convencionadas”, de forma que “o principal
reflexo linguístico do propósito comunicativo está na estrutura gradativa
através da qual o texto de um determinado gênero se desenvolve”.
Além disso, ressalte-se ainda a função principal conferida ao propósito
comunicativo em vinculação com a “estrutura esquemática” do
gênero. Se a estrutura convém para alcançar o propósito, tão logo,
a configuração estar à mercê da funcionalidade. Observe, a seguir, a
definição de DM e seus os propósitos primários e secundários:
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Quadro 1 – Definição de Dissertação de Mestrado e seus
propósitos comunicativos primários e secundários na
ABNT e em Manuais de Metodologia Científica

DEFINIÇÃO DE
DISSERTAÇÃO
DE MESTRADO

PROPÓSITO PRIMÁRIO

sumário

• Roesch, Antunes e Silva (1997), salientam
que a dissertação de mestrado se constitui
numa atividade importante de pesquisa nos
programas de pós-graduação e, tendo em
vista a sua ligação íntima com a pesquisa
docente, pela própria atividade de orientação,
não deixa de ser um termômetro das
atividades de pesquisa dos programas.
• Severino (1996, p. 119) diz que “trata-se da
comunicação dos resultados de uma pesquisa
e de uma reflexão, que versa sobre um tema
igualmente único e delimitado. Deve ser
elaborada de acordo com as mesmas diretrizes
metodológicas, técnicas e lógicas do trabalho
científico, como na tese de doutoramento”.
• Rauen (1999, p. 135) explica que a dissertação
de mestrado é “um estudo teórico de natureza
reflexiva, que consiste na ordenação de ideias
sobre um determinado tema. A característica
básica da dissertação é o cunho reflexivo-teórico”.
• Lakatos e Marconi (2001, p. 158), a dissertação
é, “portanto, um tipo de trabalho científico
apresentado ao final do curso de pósgraduação, visando obter o título de mestre.
[...] Tem caráter didático, pois se constitui em
um treinamento ou iniciação à investigação”.
• Apresentar uma pesquisa experimental ou
exposição de um estudo científico retrospectivo,
a fim de obter o título de mestre.
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PROPÓSITOS
SECUNDÁRIOS

• Reunir, analisar e interpretar informações sobre um
tem único e bem delimitado em sua extensão;
• Evidenciar o conhecimento de literatura
existente sobre o assunto e a capacidade
de sistematização do candidato;
• Fazer uma reflexão sobre os resultados das
análises, colocando em evidência as descobertas,
e, em alguns casos, projetar futuras pesquisas
e/ ou desdobramentos da pesquisa.

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado nos manuais e NBR 14724/201155

No corpus analisado de 10 considerações finais de DMs,
foi possível identificar os propósitos comunicativos, ou seja, as
ações retóricas e prototipicamente56 assentadas nas DMs que se
configuraram em movimentos, visando apresentar/concluir a pesquisa
em cada exemplar. Visibilizando os propósitos comunicativos das
dissertações de mestrado na cultura (inter)disciplinar, pôde-se entender
que esses propósitos perpassam pelo seu caráter prático, porque foi
perceptível quando se analisou a linguagem e as normas acadêmicas
convencionalizadas utilizadas nesse corpus de DMs, que além de
serem formais, discursivas e serem enunciados relativamente estáveis,
precisaram tratar o fato de forma prática, sem que haja necessidade de
formalismos exorbitantes, pois o importante era que o propósito fosse
alcançado ao final do curso de mestrado.

55 Disponível em: https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/2883.pdf. Acesso
em: 03 fev. 2019.
56 Quanto às categorias de gênero: ideia de classe; proposito comunicativo, a
prototipicidade em Swales significa que “um texto será classificado como sendo gênero
se possuir os traços específicos na definição de gênero” (HEMAIS; BIASI-RODRIGUES;
ARAÚJO, 2009, p. 113).
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APLICANDO O MODELO RETÓRICO DE
ANÁLISE DE CONCLUSÕES DE TESES
DE DOUTORADO DE ARAÚJO, EM UM
CORPUS DE 10 DMS SELECIONADAS
Fazendo uma análise sociorretórica contrastiva (CARVALHO,
2005; ARAUJO, 2016), verificou-se que estas seções de DMs se
configuram quanto ao propósito comunicativo, de acordo com os
estudos de Bunton (2005) e Araújo (2004, 2006) sobre capítulos de
conclusão de teses, sinalizando, como o próprio termo adverte,
o encerramento do trabalho, mas também os papéis que os(as)
escritores(as) analisam na seção de conclusão ou considerações
finais de dissertação de mestrado na cultura (inter)disciplinar em
História e Letras final, como “lugar de resumir os principais resultados,
de demonstrar como as hipóteses e objetivos foram alcançados, de
discutir implicações teóricas e pedagógicas e apresentar sugestões
para futuras pesquisas” (ARAÚJO, 2006, p. 452).
Tabela 1 – Ocorrências terminológicas da presença de
considerações finais e/ou conclusão nas DMs

Dissertações de mestrado em História

Dissertações de mestrado em Letras

(DM3, DM5, DM6, DM7, DM8 e DM9)

(DM1, DM2, DM4 e DM10)

Conclusão (1)

Conclusão

Conclusões

Conclusões

Considerações finais (5)

Considerações finais (4)

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Araújo (2006)
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Ressalte-se que os(as) produtores(as) das DMs, optaram 90% em
adotar o termo Considerações finais57, tanto os(as) pesquisadores(as)
que são historiadores(as) como os que são graduados(as) em
Letras, sendo que apenas um/a (10%)58, optou em usar Conclusão
na estrutura retórica de sua DM. Entretanto, analisando a estrutura
retórica das demais DMs, observou-se uma configuração retórica com
recorrências e similaridades com as seções de conclusão de teses de
doutorado, pesquisada por Araújo (1996, 2006).
Pode-se afirmar que as escolhas terminológicas, não são
aleatórias, porque nos últimos anos, discussões sobre o ensino e
a aprendizagem da pesquisa qualitativa se alastraram na literatura
científica, ainda que de forma tímida. O advento desse debate,
para Chizzotti (2003), é apreendido como uma tendência natural do
crescimento dessa modalidade de pesquisa para a formação das
novas gerações de pesquisadores(as) e está vinculado não apenas ao
interesse acentuado por essa abordagem, mas também à “[...] gama
de questões suscitadas com o incremento da pesquisa” (CHIZZOTTI,
2003, p. 232). Observe, a seguir, o modelo retórico de Araújo para
análise de capítulos de conclusões em língua portuguesa:

57 Considerações finais é designação marcante nas seções das DMs, neste estudo, porque
são mais incidentes em pesquisas qualitativas. Porém, os manuais de metodologia
científica reforçam que são termos similares, por conclusão(ões) não implica em situação
comunicativa conflituosa a Considerações finais. Ou seja, Fachin (2003, p. 165), esclarece
que se trata de “um arremate final” resultante “dos dados obtidos ou dos fatos observados”
naquela pesquisa. Nesse sentido, Ruiz (2006, p. 76) assinala que a conclusão teria como
finalidade “reafirmar sinteticamente a ideia principal e os pormenores mais importantes”
colocados naquela produção particularizada do conhecimento.
58 Registre-se que um/a dos/as mestrandos/as é graduado/a em Psicologia, mas optou em
desenvolver pesquisa em literatura, os/as demais são graduados/as em História ou Letras.
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Figura 3 - Estrutura retórica dos capítulos de
conclusões em língua portuguesa
Unidade retórica 1: retomada do tópico, objetivos
e questões de pesquisa/hipóteses
Unidade retórica 2: sumarizando as principais conclusões
Unidade retórica 3: avaliando os resultados/dificuldades do estudo
Unidade retórica 4: discutindo as implicações
e apresentando sugestões para futuras pesquisas
Fonte: retirado na íntegra de Araújo (2006, p. 454)

Ao se analisar as DMs escritas em língua portuguesa, percebeuse que a seção conclusiva ou de considerações finais foi principiada
com a, Un1, retomada do tema, dos objetivos e questões de pesquisa e
hipóteses. Sendo uma forma de avaliar o problema que foi investigado
e o alcance dos objetivos e questões de pesquisa, dessa forma,
os discursos dos(as) autores(as) são caracterizados pela função
retórico-comunicativa de apresentar o objetivo/tema/questões da
pesquisa, verificou-se isso pelo uso das expressões “Concluímos
desta feita” e “Concluímos”, “portanto, que”, retomando as intenções
das DMs. Exemplos:
[1] [Concluímos desta feita]59, que o entre - lugar é um espaço
de re-significação questionador por excelência do pensamento
maniqueísta. Neste sentido, a imagem da encruzilhada nos
auxilia a interpretar a perspectiva de Kehinde, uma vez que é
o olhar antropofágico e a possibilidade de entrecruzar as
diversas culturas de acordo com a necessidade que conduzirá
o movimento dos diaspóricos. [...] [Concluímos, portanto, que]
a identidade de Kehinde se apresenta como o discurso do
novo que não ambiciona excluir o antigo, mas sim demonstrar
a necessidade de ampliar os seus horizontes, deslocando
protagonismos e criando novos valores e paradigmas que
justifiquem as subjetividades do presente. (DML1, Un1, p. 77)

59 O uso de negrito e colchetes ao longo das seções de considerações finais das DMs são
de minha responsabilidade.
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Sabe-se ainda que comumente esta Un1 retoma aspectos da
seção de Introdução, como questões-problema, objetivos e hipóteses
que podem ser assentados ou não pela metodologia e o aproveitamento
desta na seção de Resultados e Discussão para se arranjar os
resultados estabelecidos (PAIVA; DUARTE, 2018a, 2018b). Verificouse que esta Un1 se diferencia por fazer considerações de fechamento
das ideias da pesquisa e por exceder sua cultura disciplinar (HYLAND,
2000), às vezes, comparativamente, ou mostrando vantagens, entre
outras possibilidades, e na maioria das vezes é assinalado pelo recurso
léxico-gramatical ‘conclusão’, ‘conclui-se’, ‘concluímos’ ou alguma
expressão similar (BIASI-RODRIGUES, 1998; PAIVA, 2011).
A Un2, Sumarizando as principais conclusões, foi a que apresenta
maior quantidade de informação e na qual os(as) produtores(as)
sumarizam as descobertas e/ou resultados alcançados ao longo das
DMs, resultado análogo tanto nas teses (ARAÚJO, 2006) como nas seções
de dissertações de mestrado em História e Letras avaliadas. Exemplos:
[6] A análise nos possibilitou perceber também que das
principais ocupações dessas pessoas, 517 mais precisamente
trabalham com atividade relacionadas a agropecuária em
geral. Sendo o Ceará um Estado colonizado pelos caminhos
do gado, permanecem o exercício das atividades pecuaristas,
onde confrontado com a história oficializada, continua
exercido majoritariamente por pessoas não brancas e não
escolarizadas, um número de 451 consideradas analfabetas.
(DMH6, Un2, p. 110)

Nesta Un2, os(as) mestrandos(as) buscaram expor
determinadas considerações resultado das discussões em seções
anteriores, sendo que o objeto de estudo foi retomado no intuito de se
ter um posicionamento marcante do que foi deduzido pela pesquisa,
objetivando, portanto, que o(a) leitor(a) e/ou pesquisadores(as) fiquem
elucidados sobre os benefícios teóricos e/ou metodológicos que foram
adquiridos pelo estudo realizado (PAIVA, 2011).
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Em relação a Un3, Avaliando os resultados/dificuldades do
estudo, os(as) autores(as) das seções de considerações finais de
DMs apresentaram em seu capítulo final sua avaliação dos resultados
ou dificuldades encontradas em realizar o estudo, por isso sinalizam
de forma específica a função dessa unidade ao empregar expressões
como “dificuldades”, “fragilidades” e “Essa realidade implica
também”. Exemplos:
[10] Constatamos [dificuldades] e ou [fragilidades] na promoção
de um ensino de história mais crítico, que podem ser justificadas
pela formação inicial dos professores, principalmente os
professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, que
precisam atender às várias disciplinas do currículo escolar.
[Essa realidade implica também] na exploração adequada do
conteúdo do livro didático, incluindo o manual do professor,
para que as potencialidades deste instrumento didático
possam de fato contribuir para a construção do conhecimento
histórico e consequente formação cidadã crítica diante do
mundo. (DML10, Un3, p. 122)

Os excertos de DM anteriores, contribuíram para que
os(as) produtores(as) dessas seções, pudessem distinguir para
seus interlocutores(as) (orientador(a)/ banca e leitores/as) alguns
ajuizamentos e dificuldades que a pesquisa trouxe à tona, esclarecendo
que as hipóteses e questões-problema foram respondidas por
interferência dos subsídios teóricos e/ou metodológicos procedentes da
realização da pesquisa científica. Sendo, de tal modo, nas conclusões
de DMs, os(as) produtores(as) apresentaram uma estratégia retórica
de retomar as hipóteses relacionadas aos fatos que as amparam ou
contrapõem, fazendo com que as contribuições da pesquisa sejam
explicitadas aos pesquisadores(as) com mais veemência e recorrência
textual e prototípica do gênero Dissertação de Mestrado.
Por último, na Un4, Discutindo as implicações e apresentando
sugestões para futuras pesquisas, constatou-se que os(as) autores(as)
das DMs destacaram, na seção de considerações finais, as implicações
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para o ensino, sugerindo futuras pesquisas a serem desenvolvidas
sobre o tema. As palavras e/ou expressões em negrito, nos exemplos
despontaram às contribuições do capítulo, sugestões de pesquisa e
implicações pedagógicas das DMs. Exemplos:
[9] [Dessa forma], temos clareza que esses escritos podem
receber uma análise mais aprofundada posteriormente,
assim como os comentários deixados pelos leitores da
crônica. [Além do mais], a obra de Maranhão é vasta, e a
exemplo da crônica onde ele “resgatou” a história de Maria
das Quengas, outras 99 ficaram publicadas, “resgatando”
outros personagens russanos, além de romances e um livro
de poemas, ou seja, outros escritos que podem possibilitar
novos estudos. (DMH9, Un4, p. 156)

Isso demonstrou o que Bunton (2005) ressaltou nas conclusões
de teses. Na visão dele, as seções finais desses gêneros estudados
também começam o texto com uma contextualização do tema de
pesquisa, ou seja, a contextualização, em regra, acontece através de
parágrafos amplos, os quais retomam de forma genérica aspectos
relacionados à pesquisa realizada (OLIVEIRA, 2016). Ficou evidente que
esses(as) pesquisadores(as) ao produzirem suas seções conclusivas
buscam alertar os(as) leitores(as) acerca das lacunas provenientes da
pesquisa e que deverão ainda ser pesquisadas/preenchidas em outros
estudos posteriores.
Por isso, os(as) autores(as) das DMS se utilizaram retoricamente
de algumas expressões: “Fica-nos o desejo de dar continuidade a
essa pesquisa” e “[...] podem receber uma análise mais aprofundada
posteriormente” para exteriorizar suas considerações finais sobre as
lacunas que ainda permanecem ou que eles ou os demais sujeitos da
comunidade acadêmica se debrucem a realizar outros estudos e/ou
investigações que possam suprir essa necessidade do conhecimento
(inter)disciplinar de seus pares (HYLAND, 2000; PAIVA, 2011; PAIVA e
DUARTE, 2018a).
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À GUISA DE ALGUMAS
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste estudo, cumpriu-se com êxito a proeza de analisar as
práticas discursivas (estratégias retóricas) e os movimentos retóricos
de seções de considerações finais de dissertações de mestrado
escritas por pesquisadores(as) da área disciplinar em História e Letras
da Feclesc/UECE. A análise crítica dos modelos descritivos, erigidos
na perspectiva swaleana, ajudou-nos na aplicação e sistematização
das estratégias retóricas, a partir da aplicação do modelo retórico de
Araújo (2006) para conclusões de teses, em um corpus de 10 seções
de conclusão/considerações finais de dissertações de mestrado.
Pôde-se verificar, consequentemente, uma certa estabilização60
(recorrência de mais de 70%) de unidades retóricas nas DMs,
contrastivamente (ARAUJO, 2016; CARVALHO, 2005) similares às
seções de considerações finais de outros gêneros acadêmicos
privilegiados nas práticas de escrita na universidade, conforme têm
demonstrado as análises sociorretóricas do gênero artigo acadêmico
em várias culturas disciplinares (ver BERNARDINO e VALENTIM,
2016; BERNARDINO e ABREU, 2018; COSTA, 2015; PACHECO,
BERNARDINO e FREITAS, 2018; PAIVA, 2011, 2018c; PAIVA e DUARTE,
2017, 2018a, 2018b; NWOGU, 1997), apenas para citar alguns.
Araújo (2004, p. 25), já havia observado à convergência do
objetivo das pesquisas em Linguística Aplicada que ainda persistem
na “descrição de gêneros textuais como forma de responder às
inquietações dos pesquisadores de como os usos da linguagem se
60 Adotou-se o termo estabilização para perceber a produção, recepção e reconhecimento do
gênero por parte dos(as) leitores(as), considerando os níveis: baixo, médio e alto (BESSA;
SATO, 2018). Pode-se notar que nas DMs analisadas ocorrem uma alta estabilização em
sua configuração retórica e discursiva em confluência das práticas discursivas disciplinares
da academia de escrita de outros gêneros textuais (PAIVA; DUARTE, 2018a).
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realizam nas diferentes situações de interação entre os participantes de
uma determinada comunidade/sociedade”. Se bem que outros estudos
sobre culturas disciplinares, por exemplo, aludidos anteriormente
sobre artigos acadêmicos demonstram justamente particularidades e
tipificações no uso de estratégias retóricas na composição escrita da
academia, sobretudo no campo da cultura (inter)disciplinar.
No entanto, Askehave e Nielsen (2004) verificaram que não há
uma correspondência estreita entre um movimento e uma estratégia
retórica. Para tanto, observou-se que textos pertencentes a um gênero
repetidamente oferecem estratégias similares e possuem uma lógica
subjacente a produção de um gênero acadêmico porque serve a um
propósito comunicativo reconhecido por seus pares (HEMAIS; BIASIRODRIGUES; ARAÚJO, 2009).
Para tanto, seguindo uma concepção sociológico-retórica
bazermaniana, ressaltou-se ainda que “[e]screver compõe os
campos de atuação de nossa ação letrada, e cada texto que
escrevemos reivindica um lugar, uma identidade, uma significação,
uma ação nesses campos da vida” (BAZERMAN, 2015, p. 8). Por isso,
acreditou-se que o debate e a interlocução de conhecimentos (inter)
disciplinares da História e Letras por esses(as) pesquisadores(as)
iniciantes favoreceram, de fato, a escrita eficaz de DMs, pois se
preocuparam em integrar questões teórico-metodológicas sobre
uma dada questão-problema, buscando mensurar os impactos e as
lacunas de suas pesquisas.
Por fim, a configuração retórica das 10 seções de considerações
finais provenientes de dissertações da área de História e Letras,
possibilitou evidenciar quais as práticas discursivas recorrentes
desses(as) pesquisadores(as) na produção escrita do gênero
dissertação de mestrado na cultura do saber (inter)disciplinar, além de
comprovar as performances da cultura retórica e letrada, em particular,
nas práticas discursivas de escrita que contribuíram para “transformar
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nossos impulsos em palavras, podemos revelar-nos a nós mesmos e
ao mundo, podemos participar dos debates, movimentos e atividades.”
(BAZERMAN, 2015, p. 8).
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Resumo:
Neste artigo, temos como objetivo discutir acerca da definição do mecanismo
cognitivo da metáfora conceptual a partir dos postulados de Lakoff e Johnson
(2002). Na procurar por possibilitar ao nosso leitor uma ilustração do fenômeno,
apresentamos a metáfora conceptual no gênero anúncio de cosmético. É
necessário destacar, também, que assumimos como pressupostos teóricos
a teoria da metáfora conceptual de Lakoff e Johnson (2002) e os estudos
acerca do gênero anúncio publicitário de Sousa (2005), Sousa e Lopes (2007)
e Palacios (2004). Nosso trabalho demonstra a importância de discutirmos
acerca de fenômenos desta natureza, considerando o quanto o mecanismo
cognitivo da metáfora conceptual revela-se produtivo, por exemplo, nos
anúncios publicitários de cosméticos como podemos evidenciar aqui.
Palavras-chave:
Metáforas estruturais; Metáforas conceptuais; Metáforas ontológicas;
Anúncios de cosméticos.
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INTRODUÇÃO
Neste artigo temos como objetivo discutir acerca da definição do
mecanismo cognitivo da metáfora conceptual a partir dos postulados
de Lakoff e Johnson (2002). Na busca por proporcionar ao nosso leitor
uma melhor compreensão do fenômeno, ilustramos nossa discussão
através da observação de como as metáforas conceptuais apresentamse nos anúncios publicitários de cosméticos.
Neste sentido, convém salientar que este artigo se insere em
um grupo de trabalhos que analisa como os conceitos metafóricos
emergem do gênero anúncio publicitário (SILVA, 2009; PINHEIRO,
2010; MAIA, 2011 entre outros), reafirmando, neste caso, que é a partir
do mecanismo cognitivo da metáfora que conceptualizamos o mundo
em que vivemos em diferentes situações enunciativas.
Portanto, duas questões de pesquisa orientam nosso trabalho:
a) Como os linguistas definem o mecanismo cognitivo das metáforas
conceptuais? b) Podemos identificar o mecanismo das metáforas
conceptuais também em gêneros mais persuasivos como o anúncio
publicitário de cosmético?
Para tanto, utilizaremos como aporte teórico a teoria da metáfora
conceptual de Lakoff e Johnson (2002) e os estudos acerca do
gênero anúncio publicitário de Palacios (2004), Sousa (2005), Sousa
e Lopes (2007) e Sá (2014). Nessa perspectiva, é nos quatros últimos
trabalhos mencionados, que nossa pesquisa encontra a concepção
de anúncio publicitário de cosmético, com o qual trabalhamos. Assim,
concebemos o anúncio publicitário de cosmético como um tipo de
anúncio publicitário do domínio discursivo pertencente à constelação
dos gêneros promocionais de caráter persuasivo, com o propósito
comunicativo de divulgar produtos indicados para a maquiagem e
para os cuidados com a pele das mulheres (SÁ, 2014).
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No que tange aos estudos que versam sobre a análise dos
gêneros, é importante destacar que este artigo surgiu de reflexões e
diálogos provenientes de desdobramentos de nosso trabalho intitulado:
“Argumentação e processo referencial anafórico no anúncio publicitário
de cosmético” conforme apontado nas referências deste artigo (SÁ,
2014). Na busca por um recorte que oferecesse ao leitor uma ilustração
do fenômeno, optamos por apresentar como o mecanismo metafórico
discutido aqui, se revela nos anúncios publicitários de cosméticos.
Para isso, analisamos 03 anúncios publicitários de cosméticos, sendo
01 anúncio retirado do site da marca “Natura”, 01 da marca “Avon”, e
01 da marca “Boticário”.
Como resultado dessa análise, apontamos que as metáforas
conceptuais estruturais e ontológicas mostraram-se como as mais
produtivas no gênero analisado, reafirmando, entre outros aspectos
discutidos no decorrer de nossa análise, a estreita relação entre a
cultura e o mecanismo cognitivo da metáfora conceptual, também no
gênero anúncio publicitário de cosmético.
É importante salientar, também, que esse artigo se organiza
em três seções acrescidas da introdução e das considerações finais.
Dessa forma, iniciamos com uma breve apresentação da concepção
de metáfora, prosseguindo, na seção seguinte, pela identificação dos
tipos de metáforas conceptuais de acordo com os pressupostos que
norteiam a teoria proposta por Lakoff e Johnson (2002). Na terceira
seção, discutimos nossas constatações a partir da análise dos três
anúncios que compõem nossa amostra e, por fim, apresentamos
nossas considerações finais.
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A TEORIA DA METÁFORA CONCEPTUAL
Após a década de 1970, a metáfora tornou-se o objeto
do interesse central das ciências da linguagem e da psicologia
cognitiva, motivando um grande número de pesquisas nessas
áreas. Entre estes estudos, o trabalho de Lakoff e Johnson (1980)
ocupou posição de destaque.
Diferente da concepção objetivista que defendia as dicotomias
razão/ emoção, literal/ metafórico entre outras, Lakoff e Johnson (1980)
propõem um enfoque experiencialista para o estudo da metáfora. Na
proposta dos autores, esse fenômeno englobaria razão e imaginação
unindo as dicotomias propostas pelos objetivistas.
Nessa perspectiva, Lakoff e Johnson seguiram o caminho
aberto por Reddy (1979) que investigou como os seres humanos
conceptualizam metaforicamente o conceito de comunicação no ensaio
traduzido como “metáfora do canal”, para, a partir de um tratamento mais
explícito à metáfora do canal, descobrirem as metáforas conceptuais
subjacentes às expressões linguísticas metafóricas dando, assim, um
importante salto nos estudos sobre o tema.
Assim, com a publicação da obra Metaphors we live by, cujo
título foi traduzido no Brasil como: “As metáforas da vida cotidiana”,
os autores provocaram uma verdadeira revolução nos estudos sobre a
metáfora e influenciaram, diretamente, várias pesquisas que investigam
o tema. Segundo Pinheiro (2010), a repercussão da obra dos autores
foi tão forte que propiciou importantes desdobramentos no campo
acadêmico, como, por exemplo, a teoria da integração conceptual
(blending), proposta por Fauconnier e Turner (2003).
Na tradução para o português da obra Metaphors we live by,
podemos observar que Lakoff e Johnson (2002) definem a metáfora
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como uma maneira convencional de conceptualizar um domínio de
experiência em termos de outro, normalmente de modo inconsciente.
Nessa perspectiva, os autores salientam que a metáfora não se
restringe somente à linguagem, mas está infiltrada no pensamento e
nas ações cotidianas da vida. Assim, os autores defendem que nosso
sistema conceptual é, intrinsecamente, metafórico por natureza e
estrutura nosso pensamento e nossas ações.
A obra dos autores cujo título em português foi traduzido como
“As metáforas da vida cotidiana” revela, logo no título, o ponto de
vista defendido pelos autores ao longo da obra sobre como cada
indivíduo vive de acordo com as metáforas que existem na cultura na
qual está inserido.
Ainda no que concerne às contribuições de Lakoff e Johnson
(1980, 1999, 2002), é importante salientar que para os autores, a
metáfora não se restringe a uma extensão semântica de um único item
lexical, mas constitui um esquema ou padrão conceptual, sob a forma
X e Y, que se realiza num conjunto aberto de expressões diferentes e
envolve um conjunto sistemático de correspondências ontológicas e
epistêmicas entre os respectivos domínios conceptuais de origem (Y)
e alvo (X) (LAKOFF; JOHNSON, 1980, 1999).
Partindo desses pressupostos, Lakoff e Johnson (2002)
argumentam que a maior parte do nosso sistema conceptual é
metaforicamente estruturado, ou seja, a maioria dos conceitos são
compreendidos em termos de outros conceitos. Assim, os primeiros
conceitos a serem compreendidos diretamente, são os conceitos
espaciais simples, por exemplo, PARA CIMA-PARA BAIXO que
emergem da nossa experiência espacial, servindo de base para várias
metáforas (LAKOFF; JOHNSON, 2002).
Nessa perspectiva, a obra dos autores deixa claro que
conceptualizamos domínios mais abstratos através da aproximação
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conceptual com domínios mais concretos e processamos esse
mapeamento metafórico com base em aspectos básicos e gerais de nossa
experiência individual e em aspectos sociais da experiência coletiva.
Nesse processo de compreensão do mundo através de
metáforas, os conceitos mais centrais em termos dos quais nossos
corpos funcionam são: PARA CIMA- PARA BAIXO, DENTRO-FORA,
FRENTE- TRÁS, LUMINOSO- SOMBRIO, MACHO- FÊMEA etc..
Na esteira dos autores, Lima, Feltes e Macedo (2008, p. 128)
destacam que o processo de geração de metáforas conceptuais
ocorre pela natureza corpórea da capacidade imaginativa da razão
humana, pois, segundo elas, as estruturas diretamente significativas
para o ser humano derivam de sua experiência corporal que orienta a
geração de esquemas de imagens de natureza cinestésica, a partir do
corpo humano como ponto de referência. Isto converge para o que é
defendido por Lakoff e Johnson (2002) acerca do corpo humano servir
de base para a criação de várias metáforas.
Deste modo, as autoras salientam que os seguintes modelos
metafóricos emergem da teoria da metáfora conceptual de Lakoff e
Johnson (1980):
(1º) Há um domínio conceptual A bem estruturado denominado
domínio-fonte, por meio do qual conceitualizamos algo
metaforicamente, a partir de nossa experiência.
(2º) Há um domínio conceitual B que precisa de estruturação para
efeitos de sua compreensão: domínio-alvo que é algo abstrato.
(3º) Há um mapeamento que liga o domínio-fonte ao domínioalvo: projeção metafórica.
(4º) A projeção metafórica de A para B é motivada naturalmente
por uma correlação natural regular que associa A e B.
(5º) Os detalhes do mapeamento entre A e B são motivados
pelos detalhes da correlação estrutural. (LIMA; FELTES;
MACEDO, 2008, p. 138)
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Nesse processo de estruturação das metáforas, as autoras
destacam ainda que, pelo fato desses mecanismos conceptuais se
expressarem ora de forma mais sutil, ora de forma mais evidente,
é preciso que, no processo de interpretação de uma metáfora
conceptual, ocorra a interpretação dos mapeamentos com seus
acarretamentos que são as inferências derivadas das projeções de
origem do sistema metafórico.
Com base nesses pressupostos, o mecanismo cognitivo da
metáfora tem despertado importantes trabalhos que ressaltam como
a metáfora pode representar um forte aliado na tessitura dos gêneros,
por exemplo, dos gêneros publicitários que visam a promoção de
produtos e serviços.
A partir do que já foi apresentado, faremos, na seção seguinte,
uma breve discussão acerca da proposta classificatória de Lakoff
e Johnson (2002) para o mecanismo cognitivo das metáforas
conceptuais, tencionando proporcionar um panorama resumido dos
principais pressupostos teóricos defendido pelos autores.

OS TIPOS DE METÁFORA CONCEPTUAL
A teoria da metáfora conceptual de Lakoff e Johnson que surgiu
em 1985, tendo como base estudos anteriores dos autores de 1980,
diferencia três tipos de metáforas conceptuais.
O primeiro tipo, as metáforas estruturais, apresentam-se
com base em um conceito, um tipo de experiência ou atividade que
se estrutura em termos de outro tipo de experiência ou atividade,
resultando, nesse caso, de um mapeamento complexo (LAKOFF;
JOHNSON, 2002). Por oferecer um exemplo que servirá de base
para a estruturação de outro conceito, esse tipo de metáfora pode
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ser observado em um grande número de conceitos que fazem parte
do nosso cotidiano. Entre as metáforas estruturais mais tradicionais
apontadas pelos autores podemos citar: IDEIAS (OU SIGNIFICADOS)
SÃO OBJETOS, EXPRESSÕES LINGUÍSTICAS SÃO RECIPIENTES,
COMUNICAÇÃO É ENVIAR, dentre muitas outras.
Nesse sentido, a metáfora estrutural A VIDA É UMA VIAGEM é
apontada pelos autores como um exemplo que ilustra muito bem essa
classificação. A compreensão da relação entre a vida e uma viagem,
nessa metáfora, envolve o entendimento de um domínio de experiência
mais abstrato, que é a vida, em termos de um domínio muito diferente
e mais concreto de experiência, que é a viagem, possibilitando uma
grande variedade de mapeamentos possíveis entre as entidades:
viajante e indivíduo, caminho percorrido e anos de vida, fim da viagem
e morte, entre outros.
Diferente do que ocorre nas metáforas estruturais, as metáforas
conceptuais orientacionais caracterizam-se pelo fato de emergirem
de nossa experiência com nosso corpo em termos de orientação
espacial do tipo: para cima - para baixo, dentro – fora, frente – trás, em
cima de – fora de (on-off), fundo – raso, central – periférico (LAKOFF;
JOHNSON, 2002).
Para os autores, essas metáforas permitem que um conceito
tenha uma orientação espacial. Isso se explica pelo fato de termos
corpos que funcionam de acordo com nosso ambiente e que motivam
essas associações, como exemplo das metáforas orientacionais
os autores apontam a metáfora FELIZ É PARA CIMA que ampara
expressões do tipo “estou me sentindo para cima hoje”. Ainda no
que concerne a esse tipo de metáfora, os autores advogam que
possuem como base física a postura caída correspondente à tristeza
e à depressão e, em contrapartida, a postura ereta é correspondente
a um estado emocional positivo como forma de projeções metafóricas
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resultantes da referência espacial que o corpo humano oferece como
base para o processamento da linguagem e do pensamento.
Já no caso das metáforas conceptuais ontológicas, elas não
estabelecem mapeamentos e emergem de nossa experiência com
objetos e substâncias físicas. De acordo com Lakoff e Johnson
(2002), compreender nossas experiências em termo de objetos e
substâncias permite-nos selecionar parte de nossa experiência e
tratá-las como entidades discretas ou substâncias de uma espécie
uniforme, o que nos possibilitará, nesses casos, agrupá-las,
quantificá-las e fracioná-las.
Nesse sentido, os autores apontam como exemplo a metáfora
conceptual ontológica MENTE É UMA MÁQUINA que nos oferece,
segundo os autores, uma concepção da mente como algo que pode
estar “ligado” ou “desligado”, possuir um nível de eficiência, uma
capacidade produtiva e uma condição operacional. Essa concepção
permite a elaboração de expressões do tipo: “tenho que colocar minha
cabeça para funcionar ou não vou resolver isso”.
Ainda no que diz respeito às metáforas ontológicas, Lakoff e
Johnson (2002) ressaltam que o tipo mais óbvio dessas metáforas
é o que se caracteriza por podermos compreender uma grande
variedade de experiências que concernem à entidades não humanas,
a partir de características e atividades humanas, resultando, nesse
caso, na personificação.
Os autores salientam, também, que a personificação é uma
categoria que cobre um grande número de metáforas e que todas elas
têm em comum o fato de serem extensões das metáforas ontológicas.
Contudo, cada uma delas difere no que diz respeito aos aspectos que
serão selecionados para a metáfora. Assim, eles destacam o exemplo
da personificação da inflação na metáfora A INFLAÇÃO É UMA PESSOA
e A INFLAÇÃO É UM ADVERSÁRIO em que, segundo eles, não nos
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fornece somente uma maneira específica de pensar sobre a inflação,
mas uma forma de agir sobre esse problema econômico, levando os
indivíduos a pensar na inflação como um inimigo que pode nos atacar
e que justifica ações econômicas e políticas por parte dos governos.
Na tentativa de rediscutir aspectos ligados à natureza da
metáfora conceptual, no final da década de 90, Lakoff e Johnson
partiram de críticas feitas à teoria da metáfora conceptual e retomaram
os estudos de Grady para defender, também, a existência de metáforas
primárias ou correlacionais e metáforas compostas ou complexas
(LIMA; FELTES; MACEDO, 2008).
Nessa perspectiva, Lakoff e Johnson identificam as metáforas
primárias como diretamente dependentes da interação dos seres
humanos com seu ambiente e com a forma de seu corpo. Para os
autores, essas metáforas são elaboradas de forma inconsciente e se
caracterizam como uma reelaboração das metáforas orientacionais,
ontológicas e estruturais. Desta forma, comparam as metáforas
primárias ou correlacionais aos átomos que, agrupados, formam
moléculas, constituindo, nesse caso, as metáforas complexas
que desempenham um importante papel no sistema conceptual,
possibilitando a representação de conceitos mais elaborados do que
as metáforas primárias.
Lakoff e Johnson apontam como exemplo as seguintes
metáforas primárias (a) PROPÓSITOS SÃO DESTINOS e (b) AÇÕES
SÃO MOVIMENTOS que originam a metáfora complexa VIDA COM
PROPÓSITO É UMA VIAGEM. Nesse caso, a metáfora complexa tem
como motivação a crença cultural que defende a necessidade de
as pessoas terem propósitos em suas vidas e que elas devem agir
conforme esses propósitos para alcançar seus objetivos.
É importante salientar que a teoria das metáforas primárias
também desencadeou fortes críticas. Nesse sentido, Ferreira (2007,
p.49) destaca que:
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Tanto Grady (1997) como Lakoff e Johnson (1999) não oferecem
razões convincentes para que as metáforas conceptuais que
subjazem as expressões metafóricas sejam rotuladas de
‘primárias’, em vez de ‘associações’. Para Haser (2005) apelar
para associações entre redes neurais basta como motivação,
sem a necessidade de haver metáforas conceptuais ou primárias
que expliquem a motivação de tais expressões.

Diante da complexidade que envolve o mecanismo cognitivo das
metáforas conceptuais, é inegável a importância dos estudos de Lakoff
e Johnson acerca desse fenômeno, razão que motivou nossa escolha
por estes autores ao discutirmos sobre essa temática. Em virtude
do constante emprego do mecanismo das metáforas conceptuais
na linguagem humana, oportunizamos ao nosso leitor uma melhor
ilustração deste mecanismo linguístico através de uma breve análise
do fenômeno no gênero anúncio publicitário de cosmético.

A METÁFORA CONCEPTUAL NOS
ANÚNCIOS DE COSMÉTICOS
Para a ilustração das discussões empreendidas até aqui,
dividimos esta seção em duas partes. A primeira apresentará,
brevemente, os passos metodológicos que ampararam nosso trabalho
e a segunda consiste na análise do mecanismo cognitivo da metáfora
conceptual no gênero anúncio publicitário de cosmético, visando,
como já mencionado anteriormente, uma ilustração deste mecanismo
cognitivo ao leitor.
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ESCOLHAS METODOLÓGICAS
A pesquisa desenvolvida neste artigo seguiu, em linhas
gerais, 03 passos metodológicos para a análise do mecanismo
cognitivo da metáfora conceptual no contexto social em que o
gênero anúncio publicitário de cosmético emerge, nesse caso, o
ambiente virtual da internet.
Inicialmente, fizemos uma revisão bibliográfica na literatura
existente sobre o tema, momento em que tivemos contato com
estudos de cunho teórico que discutiam acerca do fenômeno. Isto nos
possibilitou o recorte com base na sistematização das contribuições
de Lakoff e Johnson, importantes estudiosos sobre o tema.
Para a ilustração da teoria da metáfora conceptual nos
anúncios, passamos à seleção dos textos dos anúncios publicitários
de cosméticos. Isto nos permitiu a observação do fenômeno e a
viabilidade da exemplificação da discussão.
É mister salientar que os anúncios analisados foram
selecionados do meio digital, por amostragem teórica, durante o
período de dezembro de 2011 a maio de 2012 e que fizeram parte
da amostra usada em nossa tese de doutorado (SÁ, 2014). Dentre
os anúncios observados, optamos pelos disponíveis nos sites das
marcas: Natura (www.natura.net/), Avon (http://www.avon.com.
br) e Boticário (http://internet.boticario.com.br), pelo fato de, neles,
podermos acessar e copiar os textos dos anúncios, visto que, em
outros sites isto não foi possível.
Assim, a amostra utilizada nesta pesquisa representa um recorte
e é composta de 03 anúncios publicitários de cosméticos, sendo 01
anúncio retirado do site da marca “Boticário”, 01 da marca “Avon” e 01
da marca “Natura”.
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Passamos, no item seguinte, para a análise com foco na
ilustração do mecanismo cognitivo da metáfora conceptual nos
anúncios publicitários de cosméticos.

DESVENDANDO O MECANISMO
COGNITIVO DA METÁFORA CONCEPTUAL
NOS ANÚNCIOS DE COSMÉTICOS
Na tessitura de sentidos do gênero anúncio, vários são os
recursos usados pelos anunciantes para chamar a atenção dos
consumidores e alimentar, neles, o desejo de adquirir o que está sendo
anunciado. Neste processo, mecanismos linguísticos como o que
discutimos neste artigo se revelam de diferentes formas.
Antes de iniciarmos a ilustração da metáfora conceptual nos
anúncios publicitários de cosméticos, é necessário ressaltar que
concebemos o anúncio de cosmético como um tipo de anúncio
publicitário do domínio discursivo pertencente à constelação dos
gêneros promocionais de caráter persuasivo, com o propósito
comunicativo de divulgar produtos indicados para a maquiagem e
para os cuidados com a pele das mulheres (SÁ, 2014).
Para analisar o mecanismo cognitivo da metáfora conceptual,
nos anúncios publicitários de cosméticos, assumimos como
aporte teórico os pressupostos defendidos pela teoria da metáfora
conceptual de Lakoff e Johnson (2002), assim como os estudos que
caracterizam o gênero anúncio publicitário em Sousa (2005), Sousa
e Lopes (2007) e os pressupostos de Palacios (2004) acerca dos
anúncios de cosméticos.

sumário

397

linguística

a
na teoria e na prática

Com base na amostra analisada, observamos que o mecanismo
cognitivo da metáfora se apresentou bastante recorrente nos anúncios
de cosméticos, motivo que nos permite apontar as metáforas
conceptuais estruturais e ontológicas como as mais produtivas nos 03
anúncios analisados.
É importante salientar, também, que nossa análise corrobora
o que defendem os teóricos que estudam o processo da metáfora
(LAKOFF; JOHNSON (2002), SARDINHA (2007), PINHEIRO (2010),
entre outros) acerca da estreita relação entre a cultura e o mecanismo
cognitivo da metáfora conceptual. De acordo com essa perspectiva,
cada indivíduo vive de acordo com as metáforas que existem na
cultura em que está inserido, sendo necessário que os indivíduos se
enquadrem nas metáforas que sua cultura coloca à sua disposição.
Observamos que a tendência de reproduzir a ideologia que
defende a aparência jovem como sinônimo de sucesso e bem-estar,
nos anúncios, tem motivação cultural e ampara a metáfora estrutural
JUVENTUDE É SAÚDE que aparece no anúncio (1). Assim, no decorrer
do texto do anúncio, um mapeamento complexo se estabelece através
de uma estrutura conceptual já conhecida pela consumidora. Desta
forma, a metáfora conceptual JUVENTUDE É SAÚDE cria similaridades
experienciais entre o domínio-fonte, nesse caso, a saúde que possui
mapeamentos já conhecidos e convencionados pela sociedade, e o
domínio-alvo, que é a juventude. É importante salientar, também, que
essa metáfora JUVENTUDE É SAÚDE serve de base, para as metáforas
A VELHICE É DOENÇA e COSMÉTICO É UMA TERAPIA.
Assim, na tessitura de sentidos do anúncio (1), observamos a
existência do mapeamento de características do domínio sintomático
da doença (por exemplo, olheiras ao redor dos olhos, bolsas e
degradação) e características do domínio da juventude (por exemplo,
tempo, saúde, equilíbrio, beleza).
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Assim, os mapeamentos desencadeados pelas metáforas
mencionadas apresentam nos anúncios analisados o cosmético como
um tratamento/terapia eficiente para a doença da ‘velhice’, observado,
no exemplo (1), através das passagens: “atua nos processos de
degradação e envelhecimento da pele, agindo por meio de ativos
hidratantes e antioxidantes” e atenua bolsas e olheiras ao redor dos
olhos, garantindo a saúde, equilíbrio e beleza da pele por mais tempo”,
“80% disfarce e suavização de pequenas imperfeições”.
Figura 1: Anúncio 1

Fonte: Boticário (2012)

O modo de pensar sobre a velhice somente através de suas
características negativas, aspecto que é recorrente nos anúncios
de cosméticos, é evidenciado nos conceitos metafóricos presentes
nos textos analisados. Desta forma, os mapeamentos metafóricos
ativados nos anúncios (1) e (2) reforçam o propósito comunicativo
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dos anunciantes que é convencer sua consumidora de que, através
do uso dos cosméticos anunciados, ela terá diminuição dos sinais da
idade e, consequentemente, uma aparência mais jovem, revelando,
nos casos analisados, o quanto a metáfora é importante na persuasão
da consumidora a adquirir os cosméticos anunciados.
Ainda no que concerne às metáforas apresentadas nos anúncios
(1) e (2), observamos que elas atraem um outro modelo cognitivo que
se mostrou muito fértil em nossa análise, é o da guerra, conduzindo,
nesse caso, à metáfora ontológica VELHICE É UMA INIMIGA que
desencadeia a metáfora bélica O COSMÉTICO É UMA ARMA como
aliado no combate ao inimigo velhice, podendo ser observada na
seguinte passagem do anúncio (1): “combate linhas e rugas finas” e
na passagem do anúncio (2) “combate os pés de galinha ao redor dos
olhos e as linhas de expressão ao redor dos lábios”.
Figura 2: Anúncio 2

Fonte: Avon (2012)
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Outro aspecto importante presente nos anúncios é a
personificação do cosmético anunciado. Essa tendência, nos
anúncios, confirma o que Lakoff e Johnson (2002) defendem acerca
de compreendermos uma grande variedade de experiências que
concernem a entidades não humanas, a partir de características e
atividades humanas, resultando, nesse caso, na metáfora conceptual
ontológica por personificação.
A personificação dos cosméticos que se revela nos anúncios
pela atribuição de características humanas a um objeto físico, nesse
caso o cosmético, pode ser observada, na seguinte passagem do
anúncio (1): “atua nos processos de degradação e envelhecimento da
pele, agindo por meio de ativos hidratantes e antioxidantes” em que a
metáfora conceptual ontológica COSMÉTICO É PESSOA é evidente. No
trecho apresentado, através da personificação o anunciante apresenta
o não humano com sendo humano, atribuindo ao cosmético o poder
de ação e resolução do problema. Esta característica da personificação
se reflete, também, nos verbos “atua” e “agindo” utilizados pelo
anunciante para se referir às ações, tipicamente, humanas. Passamos,
em seguida, ao anúncio 3.
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Figura 3: Anúncio 3

Natura Una
A Melhor Expressão de Você Mesma.
Natura Una é uma linha completa de maquiagem que desperta o prazer e os
sentidos, unindo performance, tecnologia e ingredientes naturais, de um jeito
único. Texturas diferenciadas e sensorial prazeroso. Cores de personalidade
numa paleta exclusiva. E fórmulas que, além de retratar a beleza, ajudam
a cuidar da pele. Uma linha com atenção a cada detalhe.Tudo para deixar
a maquiagem surpreendente e o rosto ainda mais radiante e luminoso.
Fonte: Natura (2011)

Também no anúncio (3), evidenciamos a personificação,
nas passagens: “cores de personalidade numa paleta exclusiva. E
fórmulas que, além de retratar a beleza, ajudam a cuidar da pele” e
“cores ousadas para deixar a maquiagem ainda mais iluminada e
sofisticada para a estação”. Nas passagens destacadas, o cosmético é
apresentado, pelo anunciante, como uma entidade com a capacidade
de se expressar, de agir e ter personalidade, características inerentes
aos seres humanos. Outro aspecto importante da personificação,
no anúncio (3), diz respeito ao emprego do verbo “cuidar”. Através
do emprego deste verbo, o anunciante sinaliza para a possível
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consumidora que o produto anunciado é capaz de cuidar, inspirando
confiança e zelo.
Em linhas gerais, destacamos o papel importante das
metáforas conceptuais estruturais e ontológicas nos anúncios de
cosmético analisados, demonstrando, assim, que a metáfora está
a serviço da construção dos sentidos, também, em gêneros como o
anúncio publicitário, possibilitando diversas maneiras de conceituar
o que é apresentado no anúncio a partir de estruturas já conhecidas
pelas consumidoras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As discussões empreendidas neste artigo reforçam a concepção
que defende o processo cognitivo da metáfora conceptual como
intrínseco à vida humana e marcado pelos valores defendidos pela
sociedade em que este fenômeno cognitivo se desenvolve. No que
tange especificamente ao gênero anúncio de cosmético, observamos
que, para promover seus produtos, os anunciantes amparam-se na
ideologia que defende um padrão de beleza feminina ideal, largamente
defendido pela cultura brasileira na qual a mulher deve estar sempre
bela e jovem.
A observação do mecanismo cognitivo da metáfora conceptual
nos anúncios de cosméticos nos permite apontar, também, que as
metáforas conceptuais estruturais e ontológicas se mostraram as
mais produtivas na amostra analisada. Nesse sentido, a metáfora
conceptual estrutural JUVENTUDE É SAÚDE, observada no primeiro
anúncio de cosmético antissinais, desencadeia um mapeamento
complexo A VELHICE É DOENÇA e O COSMÉTICO É UMA TERAPIA
que se estabelece através de uma estrutura conceptual já conhecida
pela consumidora.
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Outro aspecto que se destacou na análise de nossa amostra é
a personificação do cosmético anunciado, aspecto que nos permite
confirmar que compreendemos uma grande variedade de experiências
que concernem a entidades não humanas, a partir de características
e atividades humanas (LAKOFF; JOHNSON, 2002). Nos anúncios
analisados, constatamos que os cosméticos são apresentados pelos
anunciantes como entidades com a capacidade de agir, se comportar,
se expressar e ter personalidade.
Diante do que foi apresentado, ressaltamos a importância do
mecanismo cognitivo da metáfora conceptual na tessitura de sentidos
dos anúncios de cosméticos. A metáfora mostrou-se como um recurso
cognitivo que exerce uma enorme força argumentativa no gênero
analisado, refletindo, positivamente, na construção da persuasão
e se revelando como uma importante estratégia de reprodução de
ideologias que atende aos padrões sociais de beleza, consumismo e
juventude de nossa sociedade atual.
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Resumo:
Este trabalho é direcionado aos estudos toponímicos de línguas de sinais, ou
seja, estudos sobre a nomeação sinalizada de lugares. Seu objetivo é investigar
os sinais em Libras referentes à cidade de Formosa-Goiás a partir de um
corpus constituído por pesquisas em internet e observação de conversação,
registrando os frames de sinalizações de membros da comunidade surda da
região estudada, do Distrito Federal e de Goiânia. Foi constatada, a partir de
Souza Júnior (2012), escassez nas pesquisas toponímicas de línguas de sinais,
e a partir da análise deste corpus, divergências entre os sinais encontrados
para referir à Formosa. Sua contribuição é de modo geral para os estudos
linguísticos e especificamente para os estudos toponímicos das línguas de
sinais, propiciando uma maior visibilidade à comunidade surda formosense.
Palavras-chave:
Toponímia; Libras; Formosa-Goiás.
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INTRODUÇÃO
A atividade de nomear é inerente às línguas naturais, e nomear
lugares revela a percepção, as experiências e interpretações de uma
determinada comunidade, sendo de suma importância para os estudos
linguísticos. Apesar das pesquisas linguísticas terem demostrado que
as línguas de sinais compartilham de vários aspectos contidos nas
línguas orais, comprovando assim o seu status de língua natural, há
uma necessidade de estudos descritivos que considerem a modalidade
visoespacial61, bem como as situações de fala de diferentes regiões.
Ainda se percebe que muitas observações de pesquisas em língua
de sinais têm sido influenciadas por construtos teóricos aplicados
tradicionalmente nas línguas orais, sendo que muitos deles não são
precisos quando aplicados às línguas de sinais.
Tratando-se de estudos toponímicos nas línguas de sinais, ou
seja, estudos sobre a nomeação sinalizada de lugares, Souza Júnior
(2012) afirma que estes são escassos e ao classificar os sinais utilizando
a taxionomia utilizada com língua oral por Dick (1990), acrescentou
uma nova classificação a fim de contemplar a especificidade existente
na Libras. Outra questão problemática com que o autor se deparou
foi a ausência de sinais de muitos lugares e a divergência de sinais
toponímicos contidos em dicionários originários de um mesmo estado
brasileiro (São Paulo). Devido às divergências encontradas, seu corpus
foi obtido mediante informações fornecidas por participantes originários
das regiões investigadas.
A escassez de registro de sinais das cidades do estado de
Goiás é existente também no trabalho de Souza Júnior (2012), visto
que apresenta apenas sete sinais, sendo eles referentes às cidades:

61 Percebida pela visão e produzida espacialmente (cf. QUADROS, 2007).
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Anápolis, Aparecida de Goiânia62, Caldas Novas, Goiânia, Inhumas,
Rio Verde e Uruaçu. O sinal da cidade de Formosa não é encontrado
em seu trabalho e, em decorrência dos dois anos e meio em que
residi lá, pude observar divergências deste sinal com os utilizados pela
comunidade surda de Goiânia e Distrito Federal, sendo muitas vezes
ignorada a forma sinalizada pela comunidade surda63 formosense.
A proposta deste trabalho64 é investigar os sinais em Libras
referentes à cidade de Formosa-Goiás. Para tal proposta, a formação
do corpus aconteceu mediante pesquisas em internet e observação
de conversação, registrando os frames de sinalizações de membros
da comunidade surda local, do Distrito Federal e de Goiânia. Esperase que a investigação destes sinais contribua de modo geral para os
estudos linguísticos e especificamente para os estudos toponímicos
das línguas de sinais, além de propiciar uma maior visibilidade à
comunidade surda formosense.
Diante disso, este artigo apresenta em sua primeira seção, uma
revisão bibliográfica acerca da toponímia de forma geral e direcionada
às línguas de sinais. Na segunda seção serão apresentados os
sinais da cidade de Formosa encontrados, bem como uma breve
discussão sobre eles. Na sequência contém as considerações finais
e as referências.

62 No trabalho de Souza Júnior (2012) está escrito “Aparecida de Goiás”, porém não existe
cidade com este nome no estado de Goiás, sendo o nome correto “Aparecida de Goiânia”.
63 Comunidade surda é um grupo de pessoas que interagem numa localidade, compartilham
de metas e de envolvimento para o alcance de desenvolvimento para o grupo, sendo
formada não apenas por surdos, mas também por ouvintes, como por exemplo, familiares,
profissionais, pesquisadores, entre outros. (FELIPE; MONTEIRO, 2007).
64 Este artigo é parte de minha pesquisa em desenvolvimento no doutorado em estudos
linguísticos da Universidade Federal de Goiás (UFG).
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UM PANORAMA SOBRE OS
ESTUDOS TOPONÍMICOS
A lexicologia é uma das áreas da linguística que tem como
objeto de estudo, o léxico (FAULSTISH, 1980). De acordo com Felipe
e Monteiro (2007), nas línguas orais-auditivas, o que é denominado de
“palavra” ou “item lexical”, nas línguas visoespaciais, é denominado de
“sinal”, o qual é formado pela combinação de até cinco parâmetros:
configuração das mãos, ponto de articulação, movimento, orientação
das mãos, expressão facial e/ou corporal.
Uma das divisões da lexicologia é a onomástica, que tem como
função o estudo dos nomes próprios, formada pela antroponímia –
estudo dos nomes de pessoas, e a toponímia – estudo dos nomes de
lugares. O ato de nomear lugares não é aleatório, pois a motivação
intrínseca na seleção do falante pode envolver diversos fatores de
ordem objetiva ou subjetiva (cf. , 1990; 1999).
O estudo sistematizado da toponímia teve início na França
por volta de 1878 com Auguste Longnon, sendo posteriormente
publicada sua obra “Des noms de lieu de la France”. Após sua morte,
Albert Dauzat publica em 1922 sua obra “Chronique de Toponymie”.
Dando sequência aos estudos toponímicos, Dauzat organiza em
1938, o primeiro congresso internacional da área, contando com a
participação de representantes de 21 países. Outros países também
foram tomando destaque com relação ao desenvolvimento dos
estudos toponímicos, como: Estados Unidos, Canadá, Europa Russa
e Bruxelas (ANDRADE, 2010).
Os estudos toponímicos no Brasil iniciaram em 1914 com a obra
“Tupi na Geografia Nacional” de Theodoro Sampaio, em 1961 com a
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obra “Toponímica Brasílica65” de Armando Levy Cardoso, em 1965
com a obra “Contribuição do Bororo à Toponímica Brasílica” de Carlos
Drummond, sendo este também o responsável pela inserção dos
estudos toponímicos na Universidade de São Paulo, transformando os
estudos em disciplina curricular integrante da Faculdade de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas.
A Universidade de São Paulo tornou-se um local de referência
para os estudos toponímicos no Brasil e nas últimas décadas, uma
de suas professoras, Maria Vicentina de Paula do Amaral Dick, têm
desenvolvido trabalhos acadêmicos sobre o tema e orientado diversas
pesquisas stricto sensu. Dick apresentou na sua tese de doutorado,
intitulada como “A Motivação Toponímica: Princípios teóricos e modelos
taxonômicos”, uma classificação toponímica formada por 27 divisões,
conforme exposto no quadro a seguir.

65 Sobre topônimos da Amazônia.
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Quadro 1 – Classificação toponômica brasileira
Natureza

Classificação / Exemplo
Astrotopônimos: relativos aos corpos
celestes. Ex.: Estrela (BA)
Cardinotopônimos: relativos às posições
geográficas. Ex.: Juazeiro do Norte (CE)
Cromotopônimos: relativos à escala
cromática. Ex.: Rio Negro (PR)
Dimensiotopônimos: relativos às características
dimensionais dos acidentes geográficos, como
extensão, comprimento, largura, grossura, altura,
profundidade. Ex.: Igarapé Profundo (RO)
Fitotopônimos: Origem vegetal, espontânea ou não,
em sua individualidade, em conjuntos da mesma
espécie, ou de espécies diferentes. Ex.: Palmital (SP)

Físico

Geomorfotopônimos: relativos às formas
topográficas. Ex.: Colinas do Tocantins (TO)
Hidrotopônimos: resultantes de acidentes
hidrográficos. Ex.: Cachoeira (BA)
Litotopônimos: origem mineral, relativos à constituição
do solo, representados por indivíduos, conjunto
de espécies iguais ou não. Ex.: Areial (PB)
Meteorotopônimos: relativos a fenômenos
atmosféricos. Ex.: Primavera (PE)
Morfotopônimos: relativos a formas
geográficas. Ex.: Ilha Quadrada (RS)
Zootopônimos: origem animal, representados
por indivíduos de uma mesma espécie,
domésticos ou não. Ex.: Galinhos (RN)
Animotopônimos ou Nootopônimos: relativo à vida
psíquica, cultural ou espiritual. Ex.: Almas (TO)

Antropocultural

Antropotopônimos: relativos aos nomes próprios
de indivíduos. Ex.: Antônio Carlos (SC)
Axiotopônimo: relativos aos títulos e honras atribuídos
às pessoas. Ex.: Presidente Figueiredo (AM)
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Corotopônimos: relativos aos nomes de cidades, países,
estados, regiões, continentes. Ex.: Filadélfia (BA)
Cronotopônimos: indicadores cronológicos
representados por adjetivos (novo/nova, velho/
velha). Ex.: Nova Andradina (MS)
Ecotopônimos: relativos às habitações de
um modo geral. Ex.: Casa Nova (BA)
Ergotopônimos: relativos aos elementos da
cultura material. Ex.: Relógio (PR)
Etnotopônimos: relativos aos elementos étnicos,
isolados ou não. Ex.: Xambioá (TO)
Dirrematotopônimos: constituído por frases ou
enunciados linguísticos. Ex.: Há Mais Tempo (MA)

Antropocultural

Hierotopônimos: relativos
aos nomes sagrados
de diferentes crenças;
às associações ou
efemeridades religiosas.
Ex.: NatividadeTO. Subdivide em:
Hagiotopônimos e
Mitotopônimos.

Hagiotopônimos: relativos
aos nomes de santos e
santas do hagiológio romano.
Ex.: Santa Luzía (MG)
Mitotopônimos: relativos
às entidades mitológicas.
Ex.: Anhagá (BA)

Historiotopônimos: relativos aos movimentos
de cunho histórico-social, seus membros, datas
comemorativas. Ex.: 1º de Maio (PR)
Hodotopônimos (Odotopônimos): relativos às vias
de acesso rurais e urbanas. Ex.: Estradas (AM)
Numerotopônimos: relativos aos adjetivos
numerais. Ex.: Dois Irmãos do Buriti (MS)
Poliotopônimos: constituídos pelos vocábulos vila, aldeia,
cidade, povoação, arraial. Ex.: Aldeias Altas (MA)
Sociotopônimos: relativos às atividades profissionais,
aos locais de trabalho e aos pontos de encontro
dos habitantes do local. Ex.: Pescador (MG)
Somatotopônimos: relativos às construções
metafóricas direcionadas àspartes do corpo
humano ou do animal. Ex.: Pé de Galinha (BA)
Adaptado de Dick (1990). Elaboração da autora
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A autora supracitada apresenta, além da classificação sobre
as motivações para a formação de topônimos, uma classificação
morfológica que possui três divisões: simples, composto e híbrida. Os
topônimos simples possuem apenas um elemento formador, podendo
ser acompanhados por sufixos, como exemplo, Tarilândia (RO). Os
topônimos compostos possuem mais de um elemento formador de
origens diferentes, como por exemplo, Caldas Novas (GO) ou Araguaçu
(TO). Os topônimos híbridos possuem elementos originários de línguas
diferentes, como exemplo, Ponta Porã (MS).
Costa (2011) desenvolveu um trabalho de toponímia rural,
investigando acerca dos nomes de origem indígena das seguintes
regiões pertencentes ao Estado do Mato Grosso do Sul: Aquidauana,
Corumbá e Miranda. A autora utilizou a classificação toponímica
brasileira elaboradora por Dick (1990) e concluiu em seu trabalho que
os nomes dos lugares investigados possuem origem indígena devido
ao grande número de aldeias existentes na região, comprovando a
apropriação do ser humano no seu habitat e a importância da fauna,
da flora, dos cursos de água e do solo para a toponímia.
Apesar da importância de todas as obras supracitadas para o
desenvolvimento dos estudos toponímicos tanto no Brasil como em
outros países, a tarefa de nomear lugares, acontece naturalmente em
todas as culturas bem anteriormente à sistematização desta área de
estudos da linguística, como afirma Dick (1990, p. 48): “A expressão
onomástica toponímica não é algo estranho ou alheio ao contexto
histórico-político e cultural da comunidade. Ao contrário, reflete, de
perto, a própria substância ontológica do social, onerado que está de
uma profunda carga significativa”.
Os estudos onomásticos com foco nas línguas de sinais tiveram
início com Stokoe (1976) em seu dicionário “A Dictionary of American
Sign Language on Linguistic Principles”. O autor conclui que os sinais
utilizados para nomes próprios também são motivados por questões
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de natureza físicas e culturais. Supalla (1992) lançou uma obra de
caráter onomástico “The book of Name Signs: naming in American
Sign Language”, porém com foco exclusivo nos nomes próprios de
pessoas. Em ambas as obras, houve uma ampla ocorrência do uso
da letra inicial dos nomes próprios na língua oral na constituição do
sinal, sendo tal fenômeno denominado de empréstimo linguístico.
Além disso, eles perceberam que os sinais podem sofrer mudanças
linguísticas desde que haja concordância entre seus usuários.
Posteriormente, Sutton-Spence e Woll (2006) ao pesquisarem a
Língua de Sinais Britânica afirmaram que os empréstimos linguísticos
são recorrentes nos sinais de nomes próprios não apenas a partir
de uma língua oral, como também de outras línguas de sinais. Outra
observação feita em seu estudo foi que vários sinais de países ou
cidades foram substituídos na Língua de Sinais Britânica pelos sinais
utilizados onde os países em questão são localizados. As autoras
destacam que alguns sinais referentes a lugares possuem uma relação
direta com suas representações visuais, devido o caráter icônico que
as línguas de sinais apresentam.
Com relação ao uso da datilologia66, Sutton-Spence e Woll
(2006) pontuam que este fenômeno pode acontecer de forma total
ou parcial. Blanco (2009) em seu estudo sobre Língua de Sinais
Americana conclui a existência de quatro formas de sinalizar os nomes
próprios nas diferentes línguas de sinais, sendo elas: datilologia literal
do nome; datilologia parcial, utilizando a primeira ou as primeiras letras
do nome; adaptação pelo significado da representação fonética que
o nome próprio pode designar, como exemplo, o sinal “GRACIAS67”
com o significado de agradecimento para uma pessoa chamada

66 Representação direta das letras do nome nas línguas orais mediante a utilização do
alfabeto manual.
67 De acordo com o sistema de notação de Libras exposto por Felipe e Monteiro (2007), os
sinais são representados em letras maiúsculas na grafia da Língua Portuguesa.
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“García”; mediante o sinal específico mediante uma caracterização ou
experiência peculiar.
Na Libras, os estudos toponímicos foram inaugurados por Souza
Júnior (2012)68, com um corpus de 265 sinais de cidades e Estados. De
um modo mais geral, seus resultados acerca da motivação dos sinais
foram apresentados de acordo com as naturezas: física, antropocultural e opaco (motivações desconhecidas). Respectivamente,
o quantitativo obtido em cada natureza motivacional, foi de: 13%,
64%, e 23%. De forma mais minuciosa, seguindo a metodologia
de Dick (1990) apresentada anteriormente, composta por 27 itens
classificatórios da toponímia brasileira, Souza Júnior (2012) ao analisar
seu corpus acrescentou um item classificatório “grafotopônimo”,
pertencente à natureza antropocultural e definido como “elementos
topônimos motivados pela grafia do nome original do lugar ou acidente
geográfico” (p. 60).
Dos 265 sinais analisados por Souza Júnior (2012), 122
possuem motivações de aspecto grafotopônimo. Na sequência,
a segunda maior motivação foi o aspecto ergotopônimo, que são
os sinais que têm na sua formação, elementos provenientes da
cultura material, estando diretamente relacionados à modalidade
visoespacial das línguas de sinais.
Após o trabalho de Souza Júnior (2012) surgiram alguns trabalhos
direcionados à toponímia, como o de Carneiro (2016), Constâncio et.
al (2016) e Fernandes e Xavier (2017). O recente trabalho de Barros
(2018) analisa as motivações dos sinais de nomes de indivíduos, ou
seja, pertencente à antroponímia e não especificamente à toponímia,
no entanto, de bastante contribuição para os estudos onomásticos.
68 “No ano de 2008, o Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES publicou o Atlas
Geográfico Interativo Bilíngue, composto por conteúdos enciclopédicos e um glossário
específico com topônimos e terminologias das ciências da natureza em LSB. Contudo, seu
conteúdo considerou apenas os topônimos relativos aos nomes dos países, continentes e
regiões globais” (SOUZA JÚNIOR, 2012, p. 38).
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Carneiro (2012) analisou 31 sinais de localidades de Araguaína
– TO, sendo estes próprios de: instituições de ensino, comércio
alimentício, academias, praças e uma rua do centro da cidade. Os
resultados apresentados foram: 60% do corpus são motivados pelo
aspecto físico do local e 40% pela grafia do nome na língua portuguesa.
Constâncio et al (2016) pesquisou a respeito dos sinais de
supermercados e faculdades/universidades da cidade Dourados-MS
e apesar de mencionar teoria de cunho toponímica para justificar seu
projeto, não consta nesta pesquisa uma análise sobre os tipos de
motivações na formação de sinais, pois seus objetivos são investigar
os sinais existentes; criar junto à comunidade surda da região, sinais
para as regiões que não foram nomeadas em Libras; e, como produto
final, produzir e disponibilizar na internet um glossário. As contribuições
pretendidas pelos autores são mais direcionadas ao ensino de Libras,
sendo o glossário um recurso didático colaborativo para este fim.
Fernandes e Xavier (2017) realizaram um levantamento de
sinais toponímicos encontrados num dicionário de Libras69, depois
contrastado este quantitativo com os topônimos encontrados num
dicionário da Língua Portuguesa70. Assim como Constâncio et al (2016),
este trabalho embora possua um embasamento teórico nos estudos
toponímicos, não tem como objetivo analisar as motivações destes
sinais, sendo seus resultados expostos na tabela 1 a seguir.
Tabela 1 – Itens lexicais toponímicos encontrados em dicionários
Língua
Libras
Portuguesa

Itens lexicais
Países
40
194

Estado
26
27

Capitais
12
27

Total
78
248

Adaptado de Fernandes e Xavier (2017). Elaboração da autora
69 De Brandão (2011).
70 Dicionário Aurélio Ilustrado (FERREIRA, 2008).
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Barros (2018) lança em seu trabalho uma proposta de
classificação antroponímica com 113 sinais de nomes de indivíduos,
apresentando as seguintes divisões: empréstimo da língua oral
(ELO); aspecto físico (AF); aspecto comportamental (AC); aspecto
social (AS). Os resultados obtidos em sua pesquisa estão expostos
na tabela 2 a seguir.
Tabela 2 – Quantidade de sinais-nome por taxe71
Taxe

Quantidade de sinais-nomes

ELO

8

AF
AC
AS
ELO + AF
ELO + AC
ELO + AS
ELO + AC + AS
TOTAL

11
5
1
66
16
4
2
113

Retirado de Barros (2008, p. 58)

Os dados das pesquisas supracitadas, bem como a oportunidade
que tive de conviver com a comunidade surda formosense durante
dois anos e meio, tendo 2 membros desta comunidade como
participantes na minha pesquisa de mestrado, colaboraram para alguns
questionamentos a respeito dos sinais toponímicos em Formosa,
como: Quais seriam as motivações para a formação destes sinais?
Visto que os membros desta comunidade possuem um menor contato
com a língua portuguesa do que os que moram em grandes cidades,
como os de Goiânia, por exemplo, que uma parte significativa está
inserida no meio acadêmico, será também recorrente o empréstimo
da língua oral na formação dos seus sinais? Os moradores da região e
Formosa foram consultados para propagação dos sinais toponímicos
da região? Tais questões serão tratadas na seção a seguir mediante a
apresentação dos sinais encontrados para a cidade de Formosa.
71 Taxe: classificação.
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OS SINAIS ENCONTRADOS PARA NOMEAÇÃO
DA CIDADE DE FORMOSA-GO
Fernandes e Xavier (2017) em sua análise revela uma ausência
de sinais toponímicos no dicionário de Brandão (2011), conforme
apresentado anteriormente na tabela 1. Souza Júnior (2012) também
constatou ausência de sinais toponímicos ao analisar quatro dicionários
de Libras: Capovilla e Raphael (2001), Castro e Carvalho (2005), Felipe
e Lira (2005), e Honora e Frizanco (2009).
Além de ausência de sinais toponímicos nos dicionários de
Libras, Souza Júnior (2012) deparou com diferentes sinais para uma
mesma região em dicionários oriundos de um mesmo Estado - São
Paulo. Diante da fundamentação de Sutton-Spence e Woll (2006) e
dos problemas encontrados na investigação de sinais toponímicos
em dicionários de Libras, o autor construiu um corpus a partir de
informações obtidas por pessoas originárias dos locais:
Tal como observado no Grupo de Validação e afirmado por
Sutton-Spence & Woll (2006: 233), alguns topônimos são
conhecidos apenas pelos habitantes da localidade; isso
reforça a importância da construção de corpora linguísticos de
topônimos com dados oriundos de informantes falantes da LSB,
habitantes do local do próprio acidente geográfico nomeado, tal
como realizado nessa pesquisa. (SOUZA JÚNIOR, 2012, p. 62)

O trabalho final de Souza Júnior (2012) conta com apenas sete
sinais de cidades do Estado de Goiás: Anápolis, Aparecida de Goiânia,
Caldas Novas, Goiânia, Inhumas, Rio Verde e Uruaçu, sendo ausente o
sinal de Formosa. Outra questão sobre o sinal de Formosa percebida
entre os membros da comunidade surda de diferentes localidades é a
sua inconstância, como apresentado nas figuras a seguir.
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Figura 1: Sinal FORMOSA72

Figura 2: Sinal FORMOSA73

72 Retirado de <https://www.youtube.com/watch?v=QcykS_S8VYk>. Acesso em 24 de
fevereiro de 2019.
73 Retirado de <https://www.youtube.com/watch?v=FNqJLg0mMh4>. Acesso em 24 de
fevereiro de 2019.

sumário

421

linguística

a
na teoria e na prática

Figura 3: Sinal FORMOSA74

Figura 4: Sinal FORMOSA75

74 Retirado de <https://www.youtube.com/watch?v=Zrf2yKnnAAk>. Acesso em 24 de
fevereiro de 2019.
75 Retirado de <http://cascursolibrasgoias.blogspot.com/p/glossario-libras-iii.html>. Acesso
em 24 de fevereiro de 2019.
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A cidade de Formosa é pertencente ao Estado de Goiás (GO),
porém localiza-se no entorno do Distrito Federal (DF), e, devido à
proximidade geográfica, seus membros locomovem e interagem com
mais frequência no DF do que na capital goiana. E o mesmo ocorre
com a comunidade surda. No entanto, a divergência de sinais ocorre
entre suas respectivas comunidades surdas.
Na figura 1, o sinal FORMOSA é sinalizado num vídeo institucional
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás
(IFG) da cidade por um filho de surdos, intérprete da instituição, com
o objetivo de divulgar matrículas para educação de jovens e adultos
(EJA), postado no mês de janeiro do ano de 2018. Na figura 2, o sinal
também é apresentado pelo mesmo intérprete em 2 (A), e em 2 (B) pela
professora de Libras, com o objetivo de divulgação de um curso de
Libras oferecido por ambos os profissionais no IFG. O sinal realizado
possui a configuração em F com o movimento sinuoso motivado pela
forma de cachoeira76, pois na região é localizado o Salto do Itiquira.
A figura 3 apresenta o sinal FORMOSA realizado por um professor
surdo de uma instituição privada de ensino superior do DF. O sinal é
realizado com a configuração de mão em F e como o movimento de
balançar para as laterais.
A figura 4 apresenta o sinal FORMOSA pertencente ao blog do
Centro de Formação de Profissionais da Educação e de Atendimento
às Pessoas com Surdez de Goiás (CAS-GO), sinalizado por uma surda
que trabalhava na instituição. O sinal apresenta semelhança no início
de sua constituição, com relação ao sinal apresentado nas figuras 1 e
2, porém ele finaliza com uma configuração de mão diferente, a qual é
bastante motivada pela forma de cachoeira. No mesmo link, encontrase o sinal FIRMINÓPOLIS (cf. figura 5 a seguir) que coincide com o
sinal FORMOSA apresentado anteriormente na figura 3.
76 Informação obtida pelos membros da comunidade surda formosense.
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Figura 5: Sinal FIRMINÓPOLIS77

Alguns membros da comunidade surda de Goiânia receberam
a informação nas dependências da Universidade de Brasília (UnB)
durante uma conversa informal que o sinal FORMOSA (cf. figura 4) foi
alterado e que o sinal que agora deve ser utilizado deve ser o conforme
exposto na figura 6 a seguir78.
Figura 6: Sinal FORMOSA79

77 Retirado de <http://cascursolibrasgoias.blogspot.com/p/glossario-libras-iii.html>. Acesso
em 24 de fevereiro de 2019.
78 Informação obtida diretamente com alguns membros da comunidade surda de Goiânia.
79 Sinalização replicada pela autora.
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O sinal ilustrado na figura 6 está começando a ser divulgado
de maneira informal entre os membros da comunidade surda de
Goiânia e também sendo propagado em instituições de ensino,
porém a sua motivação é desconhecida na comunidade surda de
Goiânia e de Formosa.
Embora o sinal FORMOSA não esteja presente nos dicionários
de Libras e nas pesquisas com viés toponímico, supracitados neste
trabalho, tal sinal foi identificado em alguns vídeos disponíveis na internet
e nas situações de conversação e de ensino, que envolvem membros da
comunidade surda. Os quatro diferentes sinais identificados iniciam com
a configuração de mão da letra inicial do nome da cidade, mostrando
assim uma influência da língua portuguesa para a composição destes
sinais. Tal influência foi o aspecto exclusivo de dois sinais encontrados
(cf. figuras 3 e 6), sendo que o sinal da figura 3 coincide com o sinal
FIRMINÓPOLIS (cf. figura 5), outra cidade do Estado de Goiás. Os
outros dois sinais (cf. figuras 1, 2 e 4) identificados iniciam com a letra
inicial do nome da cidade, porém ambos apresentam uma relação com
a cultura visual, tendo o movimento motivado pela cachoeira existente
no local. O sinal exposto na figura 6 está sendo divulgado por alguns
membros da comunidade surda, porém, de modo geral, a comunidade
surda formosense não o utiliza e o desconhece.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho corrobora a carência de estudos toponímicos sobre
a Libras, bem como suas problemáticas desencadeadas: ausência e
divergência de sinais de determinadas regiões, desconsideração da
participação de moradores das regiões pesquisadas para a coleta
dos dados. Tais problemas se tornam mais agravantes em regiões
interioranas, onde a comunidade surda não possui muita visibilidade,
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exemplo disso é na cidade de Formosa, visto que o sinal da cidade
não está contido em pesquisas ou dicionários mais abrangentes e,
ao mesmo tempo, apresenta divergências no seu sinal por parte
de comunidades surdas provenientes de regiões metropolitanas
(Goiânia e DF).
A identificação de Sutton-Spence e Woll (2006) sobre a
substituição de sinais toponímicos na Língua de Sinais Britânica pelos
sinais utilizados em suas regiões originárias é um fato já percebido na
Libras com os sinais de países. Acreditamos então que com o avanço
dos estudos toponímicos na Libras, tal fato tende a ocorrer com os
sinais referentes a regiões interioranas.
O item classificatório “grafotopônimo” acrescentado por
Souza Júnior (2012) é bastante propício para o estudo da toponímia
direcionado à língua de sinais, sendo este e o item “ergotopônimo”,
os mais itens recorrentes nas pesquisas supracitadas e também
encontrados em nosso corpus.
É imprescindível a participação de moradores para a formação de
corpus referente ao estudo toponímico de língua de sinais das regiões a
serem estudadas a fim de sanar as problemáticas apresentadas, além
de validar a ideia defendida por Dick (1990) sobre o caráter natural e
significativo da nomeação de lugares pela comunidade local.
A identificação de sinais utilizados para a cidade de Formosa,
assim como a análise dos mesmos, de modo algum é suficiente para
esgotar a carência e divergência de sinais toponímicos de regiões
interioranas. Entretanto, acreditamos que o presente trabalho, apesar
de ser um estudo introdutório, contribuirá para uma maior visibilidade
da comunidade surda formosense, bem como incentivará a realização
de estudos toponímicos mais aprofundados desta e de outras regiões.
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Resumo:
Este capítulo objetiva analisar as concepções de graduandos de Licenciatura
em Pedagogia da Universidade do Estado do Amazonas – UEA acerca dos
temas gênero e sexualidade, buscando problematizar discursos, compreender
processos na formação, e investigar ideias sobre estes temas e sua relevância
na sociedade e principalmente na escola. Esta pesquisa tem uma revisão
teórica centralizada no conceito de concepções (Dilthey, 1977), de gênero, e
sexualidade em práticas pedagógicas (Louro, 1999), assim como através de
passos metodológicos da Análise de Conteúdo (Bardin, 2009) e da Análise
Crítica do Discurso (Fairclough, 2001). Os resultados mostram concepções e
discursos que reconhecem o peso das tradições machistas, heteronormativas
e conservadoras que regulam normas e padrões binários fortemente opostos
e assimétricos para homens e mulheres.
Palavras-chave:
Educação; concepções; gênero; sexualidade; Análise Crítica do Discurso.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho é voltado para aqueles que se interessam sobre
práticas pedagógicas e sobre os processos de formação de cidadania
construídos na escola. Seu principal objetivo trata de analisar
concepções de graduandos do curso de Licenciatura em Pedagogia
da Universidade do Estado do Amazonas – UEA, acerca dos temas
gênero, sexualidade e sua relevância para a educação, buscando
assim compreender articulações de sua formação, ideias e possíveis
práticas pedagógicas relacionadas a estes temas.
Por analisar discursivamente concepções sobre gênero e
sexualidade, temas que têm sido exponencialmente combatidos
nos espaços hierarquizados de estruturação política, este estudo se
propõe ao desafio de questionar o “inquestionável”. O que futuros
professores pensam sobre gênero? O que se espera de homens e
mulheres? O que é possivelmente dito na escola sobre as construções
do ser menino e menina? Quais são as normas naturalizadas? Como
a escola colabora na manutenção destas normas? Pensa-se sobre
a desigualdade histórica de gênero? Quais comportamentos são
punidos e quais motivados no que diz respeito à gênero e identidades
sexuais? Estas temáticas permanecem sendo tratadas como proibidas
nos espaços educativos?
Busca-se, de igual forma, avaliar os discursos de educadores,
em fase final de formação acadêmica, na tentativa de investigar a
necessidade de tratar dos temas gênero e sexualidade no curso de
Licenciatura em Pedagogia da UEA, reconhecendo os possíveis acertos
e as limitações e/ou necessidades de aprimoramento do currículo e da
qualidade da formação.
A reflexão crítica que fundamenta este estudo busca especialmente
problematizar os papeis de gênero e ideias sobre sexualidade que são
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ensinados na escola e como estes podem ser repensados na busca
por uma educação mais crítica, política e emancipatória, que analise a
realidade opressora, violenta e machista em que vivemos e promova
mudanças sociais reais. Estas mudanças têm a ver, sobretudo, com
a fortificação das lutas contra os fundamentos e efeitos da inegável
desigualdade histórica de gênero, combatendo a violência contra a
mulher, assim como os preconceitos voltados à comunidade LGBT e,
consequentemente, ajudando a construir reflexões sobre as formas
como temos pensado e vivido nossas identidades de gênero e nossas
múltiplas formas de viver a sexualidade humana.

A COMPREENSÃO DAS CONCEPÇÕES
O alicerce central da discussão desta pesquisa busca investigar
as concepções de educadores no término de sua graduação em
Pedagogia sobre os temas gênero e sexualidade e sua relevância na
educação. Para a continuidade desta investigação torna-se necessário
situar o que se entende aqui por concepção. Tratando dos complexos
pressupostos teóricos que envolvem a conceituação de concepções,
Dilthey (1977) afirma que estas consistem sempre em conexões em
que, “sobre a base de uma imagem cósmica, se decidem as questões
acerca dos significados e dos sentidos da vida e daí se deduzem o
ideal, o sumo bem, os princípios supremos da conduta de vida”.
O autor segue explicando que uma concepção é:
(...) determinada pela legalidade psíquica segundo a qual
a apreensão da realidade, no decurso da vida, constitui o
substrato para a valoração das situações e dos objetos quanto
ao prazer e quanto ao desprazer, ao agrado e ao desagrado,
ao assentimento e à recordação, e esta avaliação da vida
constitui, em seguida, por seu turno, o estrato inferior para as
determinações da vontade. (p. 15)
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Para o autor, concepções são valores, apreensões e julgamentos
que fazemos sobre a realidade que nos envolve. O nexo operativo de
nossa vida anímica se desenvolve a partir de nossas reações diante
do mundo de nossas ‘mundivivências’. Todos (as) existimos, vivemos
e coexistimos através de nossas representações e percepções
daquilo que avaliamos e compreendemos como realidade. Estas
representações do real, conjuntos de juízos e conceitos, desenvolvemse nas condições mais diversas.
Até certo ponto irregulares e mutáveis, as concepções variam até
mesmo a partir do clima, das etnias, dos povos e nações determinadas
pela história e pelas formações estatais, das delimitações de épocas e
períodos temporalmente condicionados, da cooperação entre grupos
sociais, entre outros. Perpassando todos os níveis de formação de visões
de mundo, as concepções expõem o próprio fundamento da cultura,
este constituído pelos domínios da economia, da convivência social,
do direito e do Estado. Investigá-las pressupõe buscar compreender as
formas como seres humanos entendem, idealizam, pensam e reagem
a determinados aspectos e fenômenos das realidades externas.
Tendo isto em vista, a finalidade deste estudo é, portanto,
investigar as concepções e ideias concernentes a temas considerados
proibidos ou censuráveis no espaço escolar. Procura-se aqui dar voz
aos docentes em formação sobre o que estes pensam sobre temas
tidos como polêmicos e desafiadores, pois tratam de questões
relacionadas à educação em sexualidade, gênero e diversidade sexual.
É buscar entender desta maneira até que ponto a escola, pensada
enquanto instrumento de manutenção essencial das práticas sociais e
formações ideológicas, ainda se sustenta em dogmas religiosos como
fonte de respostas e referenciais teóricos e de conduta principais.
Será possível que ainda hoje deixemos de legitimar as famílias
homoafetivas devido à falta de reconhecimentos por parte de doutrinas
e discursos religiosos? Será possível que, mesmo no século da
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inovação tecnológica, nossas práticas socioculturais ainda continuem
a subjugar como inferiores e submissas as mulheres e todas as formas
de feminilidades? Será possível que as aspirações de guerra, morte
e a belicosidade de deuses e antigas mitologias ainda fundamentem
nossas formas de instruir, disciplinar e educar? Até que ponto a
escola poderia estar sendo ou funcionando apenas como um espaçoinstrumento regulador de ressignificação continuada das igrejas e/ou
outras instituições religiosas?

PEDAGOGIA EM ANÁLISE
Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de um viés essencialmente
qualitativo, fundamentando-se na análise discursiva, subjetiva, de
dados humanos linguísticos e escritos. Buscando as concepções
sobre os temas específicos aqui analisados (a partir do levantamento
de repertório semântico e da organização dos dados em categorias
analíticas), este estudo amparou-se metodologicamente em reflexões
sociopolíticas da Análise Crítica do Discurso - ACD (Fairclough, 2001),
e utilizou procedimentos e técnicas de interpretação da Análise de
Conteúdo - AC (Bardin, 2009) apresentando dados quantitativos
que serviram exclusivamente para dar suporte e levar a melhores
compreensões do contexto investigado.
Levando-se em consideração, a partir das afirmações de Jick
(1983, p.135 apud Flick 2009, p. 43), que métodos qualitativos e
quantitativos devem ser vistos como campos complementares, não
rivais, esta pesquisa buscou uma associação de resultados qualitativos
e quantitativos, obtendo conhecimentos mais amplos sobre o tema e
validando as convergências de escolhas discursivas (Análise Crítica do
Discurso) com recorrências numéricas (Análise de Conteúdo).
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A partir de Fairclough (2003) existem dois importantes
objetivos que fundamentam as pesquisas na Análise Crítica
do Discurso: um mais teórico, que trata de corrigir uma comum
subestimação do papel da linguagem na produção, manutenção e
mudança de poder nas relações sociais; o outro, mais prático, trata
de desenvolver conhecimentos sobre como a linguagem contribui
para a dominação social de uns sobre outros, uma vez que, como
defende o autor, esse tipo de conhecimento e consciência constitui
o primeiro passo rumo à emancipação.
Uma vertente da Análise Crítica do Discurso (ACD) se baseia na
teoria linguística sistêmico-funcional (HALLIDAY, 1994) que se propõe
fundamentalmente a analisar a língua, levando em consideração que
ela (mesmo em sua gramática) é modelada pelas funções sociais a que
é aplicada. Assim, torna-se tarefa possível observar como categorias
de análise social se relacionam com categorias de análise linguística, o
que justifica e permite esse trabalho analisar as práticas discursivas de
graduandos em Pedagogia e suas possíveis formações ideológicas,
no que se refere sobretudo às concepções a respeito de gênero e
sexualidade na educação.
Para Fairclough (2003, p. 310), “uma ordem de discurso é uma
estruturação social da diferença semiótica, uma ordenação social
particular das relações entre os vários modos de construir sentido, isto
é, os diversos discursos e gêneros”. Um aspecto dessa ordenação
é a dominância, posto que algumas maneiras de construir sentido
são dominantes ou estão em voga para certas ordens de discurso;
outras são marginais, subversivas, alternativas. Para a análise destas
ordens de discurso, Câmara (2013, pág. 05), ao fazer uma adaptação
de Bardin (2009), expõe a técnica de análise de conteúdo em três
fases básicas, essenciais neste processo de pesquisa, as quais são:
pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados inferência e a interpretação.
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As perguntas que deram norte ao sequenciamento desta
pesquisa foram as seguintes: 1) quais as principais concepções
dos graduandos de Pedagogia sobre gênero, papeis sociais de
gênero e sexualidade? 2) quais são algumas das concepções
desses graduandos sobre a importância de se tratar sobre gênero
e sexualidade na formação docente? 3) considerando suas próprias
trajetórias acadêmicas, estes professores em formação relatam
alguma necessidade de inclusão destes temas no currículo escolar?
4) como estes futuros licenciados enxergam a escola enquanto espaço
de discussão sobre gênero, diferenças de gênero e sexualidade? 5)
o que a Universidade vem fazendo no sentido de uma formação que
contemple conteúdos e práticas referentes a questões de gênero? Em
que medida ela incorporou a discussão destes temas em seus cursos
de formação docente?
No processo de coleta dos dados, os acadêmicos finalistas do
curso de Pedagogia da UEA – Normal Superior (Manaus) responderam
a 1 (um) questionário (baseado em Madureira, 2007) dividido em
partes temáticas: a primeira, fechada e introdutória, trata de identificar
aspectos sociodemográficos dos indivíduos, seus contextos de
formação e/ou exercício docente, e se receberam qualquer tipo de
orientação profissional relacionada aos temas propostos, a saber,
gênero e sexualidade.
As partes subsequentes são todas abertas, com questões
direcionadas à convergência dos temas gênero, sexualidade e
educação. A primeira parte do questionário (questões 1 a 12) trata
de identificar dados sociodemográficos dos participantes bem
como se já possuem alguma experiência docente. Esta parte busca
averiguar ainda se houve qualquer tipo de ação/orientação educativa,
na formação acadêmica dos estudantes de Pedagogia, que tenha
tratado de assuntos relacionados a gênero e sexualidade, e como isto
ocorreu. Questiona-se também se houve qualquer tipo de capacitação
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sobre estes temas e se os participantes os consideram importantes,
justificando suas respostas. A segunda parte do questionário
(questões 12 a 17) trata mais especificamente sobre questões de
gênero, buscando identificar concepções, ideias e crenças dos
participantes sobre as diferenças socioculturais entre homens e
mulheres e quais os papeis sociais de cada gênero. Questiona-se de
igual forma as diferenças nas habilidades e interesses trabalhados
pela escola em seus alunos e alunas, na tentativa de reconhecer
como os participantes enxergam as possíveis distinções de gênero
presentes no contexto escolar.
A terceira e última parte do questionário (questões 18 a 20)
aborda três temas específicos: em primeiro lugar, considera toda a vida
escolar dos participantes para investigar se há algum relato/narrativa
sobre experiências vividas ou presenciadas na escola relacionadas à
sexualidade. Em segundo lugar, ainda considerando a vida escolar
dos participantes como um todo, são investigadas possíveis vivências
relacionadas ao bullying escolar sofrido por alunos(as) que tenham sido
alvo de gozação dos colegas por apresentar comportamentos que não
são considerados “culturalmente” adequados em relação ao seu sexo
biológico, ou seja, com identidades sexuais discordantes aos padrões
normativos. Em terceiro, busca-se questionar se os participantes veem
a escola como um espaço adequado e coerente para tratar e educar
sobre gênero e sexualidade.
Dada a questão do tempo e de recursos deste projeto de
pesquisa, decidiu-se priorizar o levantamento no curso de graduação
onde gênero e sexualidade assumiam uma posição mais decisiva.
Sendo o curso que mais enfatiza métodos e princípios das práticas na
Educação, a Pedagogia forma profissionais que irão atuar na Educação
Infantil (pré-escola), Educação Fundamental I (primeiro ao quinto ano),
bem como na supervisão, direção ou orientação escolar. Devido a sua
incontestável importância, o curso de Licenciatura em Pedagogia foi aqui
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selecionado como base de análise amplamente válida na investigação
das concepções de futuros educadores, bem como de sua formação
acadêmica e história escolar sobre gênero e sexualidade.
As três turmas de Pedagogia da Universidade do Estado
do Amazonas (Normal-Superior), em seus turnos respectivamente
(matutino, vespertino e noturno), somam aproximadamente cento e
vinte (120) alunos (as). Deste grupo total aproximado de alunos (as),
um grupo de 30 alunos, o equivalente a 25% do total de graduandos,
foi selecionado como amostra representativa do curso. Estes finalistas
do nono período foram escolhidos (as), através de participação
voluntária aleatória, após convocação formal, para responder ao
questionário da pesquisa e apresentar suas concepções acerca de
gênero e sexualidade na educação, resultantes de suas experiências
de vida e de seu processo de formação docente que ocorreu ao longo
de cinco anos.
Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(CEP - UEA), tendo CAAE: 96121018.0.0000.5016 e Parecer
Consubstanciado: 2.895.251.

CONCEPÇÕES E OUTROS DADOS
A primeira parte do questionário focava nos aspectos
sociodemográficos dos graduandos em Pedagogia da UEA. Os dados
obtidos nesta parte revelam que:
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A faixa etária entre os homens varia de 22 a 49 anos enquanto a
faixa etária entre as mulheres varia de 20 a 48 anos.

b)

Todos os graduandos residem em Manaus.
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c)

A renda familiar dos homens é de: 77% (1 a 5 S.M.), 4% (Acima
de 20 S.M.), 12% (5 a 10 S.M.); A média da renda familiar das
mulheres é de: 75% (1 a 5 S.M.), 14% (5 a 10 S.M.); 5% (10 a 15
S.M.), 4% (Acima de 20 S.M.).

d)

2 dos 30 graduandos em Pedagogia possuem formação em
outras áreas: Veterinária e Teologia; 1 dos 30 já está cursando
um curso de pós-graduação em Neuropsicopedagogia.

e)

Em relação aos homens: 38% não possuem religião, 25% são
católicos, 13% possuem outras religiões, 12% são evangélicos e
12% espíritas. Em relação às mulheres: 50% são católicas, 18%
evangélicas, 14% possuem outras religiões, 9% são espíritas e
9% não possuem religião.

f)

Dos homens, 37% já atuam como docentes. Das mulheres, 40%
já atuam como docentes.

g)

Os contextos e segmentos de exercício da docência mais comuns
foram: a) educação infantil (6); b) educação fundamental (5); c)
EJA (2); d) cursos de idiomas (1); e) seminários de teologia (1).

A seguir, indagou-se sobre a presença de discussões sobre
gênero e sexualidade no processo de formação acadêmica para a
docência. Dos resultados obtidos, 60% dos graduandos informaram
ter recebido orientações sobre como lidar com questões relativas a
estes temas. Comparando as respostas por gênero, pode-se afirmar
que os homens apresentaram respostas simetricamente opostas,
50% de respostas afirmativas e 50% de respostas negativas. Para
as mulheres, a quantidade de respostas afirmativas aumentou para
63,6%, enquanto as respostas negativas ficaram em 36,3%. Os dados
sugerem que estes temas têm sido trabalhados durante o curso de
Licenciatura em Pedagogia da Universidade do Estado do Amazonas.
Se 60% dos finalistas afirmou que houve o envolvimento, direto ou
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indireto, destes temas em sua formação, resta entender melhor como
este envolvimento ocorreu, buscando detalhar em quais disciplinas e/
ou momentos isto se deu.
Na próxima pergunta do questionário, buscou-se, portanto,
investigar os momentos em que estes temas foram tratados nesta
formação em Pedagogia. A partir das respostas dadas na nona
questão trazida no questionário, foi possível encontrar os seguintes
resultados. A resposta mais comum para esta questão (52,3%
de sujeitos) estava relacionada às disciplinas abarcadas pela
Psicologia, como Psicologia Geral e da Personalidade, Psicologia
do Desenvolvimento e Psicologia da Aprendizagem. Em seguida
(com 14,2% dos sujeitos) as respostas apontaram para palestras,
oficinas e outros eventos. O próximo momento descrito tem a ver
com conversas e questionamentos com professores (com 9,5%). Em
último (com 4,7% cada) aparecem outras disciplinas como História
da criança e do Jovem no Brasil, Gestão Escolar, Educação e Saúde,
assim como grupos de estudo e iniciação científica.
A décima questão investigou se os acadêmicos consideram
estes temas importantes e pediu que justificassem suas respostas.
Todos os acadêmicos afirmaram considerar estes temas importantes.
Foi contabilizado um total aproximado de quinze principais razões
para considerar estes temas importantes. A principal razão, seis
vezes recorrente nas respostas, nomeou estes temas de “assuntos da
sociedade”, destacando que a relevância social dos temas se observa
pela óbvia presença destes no cotidiano de todos nós. As próximas
razões apontadas foram: a) acesso de todos ao conhecimento,
diversidade social, valores e respeito (quatro recorrências cada); b)
formação docente, ampla pluralidade, educar sobre minorias, reduzir
a ignorância, , vivemos tempos desafiadores (três recorrências cada);
c) envolver o aluno e sua família, recorrência no contexto escolar,
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sensibilidade (duas recorrências cada); d) educar sobre conflitos e
mudanças (uma recorrência).
É importante destacar que razões como a recorrência na
escola, o viver em tempos desafiadores, a formação para a pluralidade
e o educar sobre minorias possuem relação direta com a razão
mais citada, aquela que trata estas temáticas como “assuntos da
sociedade”, ou seja, de alta relevância social. Reduzir a ignorância e
reconstruir paradigmas que priorizem valores humanísticos e o respeito
às diferenças representam razões importantes em um período de
transições e reestruturações de governos e poderes. Sendo os Direitos
Humanos, e a própria Educação (enquanto um destes direitos) pautachave para a análise crítica sobre os rumos políticos que estamos
tomando, a forma como encaramos estes temas apenas reforça a
importância destas discussões no espaço escolar.
Neste sentido, é presumível que o mais forte agente de censura
na escola sobre gênero e sexualidade seja o mesmo agente de
censura na sociedade como um todo. Trata-se do poderio patriarcal
hegemônico (machista e conservador, heteronormativo e elitista) que
reprime (em várias esferas) as discussões e os acessos políticos/
educacionais a certos temas, considerando que, dentre outros fatores,
discutir estes temas pode gerar mudanças que reequilibrem as forças
e reajustem os desequilíbrios e privilégios injustos que ainda marcam
fortemente nossas estruturas sociais. Estes temas colocam em
evidência os princípios da própria democratização da educação, do
direito às liberdades individuais, da luta pela igualdade de gênero, da
luta pela valorização das diversidades sexuais e de tantas outras pautas
emancipatórias que se veem cada vez mais em risco atualmente.
Noventa porcento (90%) dos graduandos afirmaram nunca
ter realizado qualquer curso de capacitação que incluísse questões
de gênero e sexualidade. Outros 10% afirmaram já ter participado
de palestras, rodas de conversas, seminários e outros eventos que
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tratassem destes assuntos, embora não seja possível considerar estes
eventos como curso de capacitação, conforme precisamente requeria
a questão. Neste sentido, é possível interpretar que nenhuma das
respostas, de fato, estava relacionada a cursos de capacitação, o que
leva a entender que não houve qualquer participação nestes tipos de
cursos e que tratassem destes temas.
Oitenta porcento (80%) dos graduandos afirmaram achar que a
sociedade espera coisas distintas de homens e mulheres. Esse dado
aponta para uma possível sensibilidade crítica dos acadêmicos que,
na maioria, demonstram reconhecer os níveis de assimetria social
nos papeis de gênero, assim como os inegáveis e fortes aspectos
machistas e direitos desiguais (de homens em relação a mulheres) em
nossa sociedade.
Reconhecer que direitos, papeis, funções, expectativas e
metas de vida são social e culturalmente diferentes e injustos para
os homens daquilo que são para as mulheres é parte de uma visão
crítica e realista básica que pode servir como pontapé para possíveis
atitudes transformadoras. Não há como buscar uma sociedade
menos machista e mais igualitária se primeiramente não formos
capazes de enxergar e assumir nossa própria realidade inegavelmente
desnivelada de privilégios.
Buscando investigar mais a fundo os atributos sociais que
possivelmente asseguram e mantém funções e privilégios de gênero tão
diferentemente assimétricos para homens e mulheres, os graduandos
tiveram que escolher as cinco palavras mais relevantes (em ordem
de importância) para descrever suas concepções sobre expectativas
sociais de gênero.
Ao tratar das concepções sobre o que a sociedade espera dos
homens, as mulheres utilizaram um total de 645 palavras, enquanto
os homens utilizaram 187 palavras. Ao tratar das concepções sobre
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o que se espera das mulheres, as mulheres utilizaram um total de
850 palavras, enquanto os homens utilizaram 320 palavras. Em uma
análise meramente quantitativa desta parte do questionário, não se
pode esquecer que o número de mulheres informantes é mais de duas
vezes maior que o número de homens informantes. No entanto, ainda
assim, o fato de tanto homens quanto mulheres usarem duas vezes
mais palavras para tratar das expectativas sobre as mulheres acentua
o nível de disparidade e de assimetria nas expectativas e nos papeis
de gênero. Não apenas subjetivamente, mas objetivamente parece se
revelar o tamanho das responsabilidades sociais do ser mulher. Parece
haver muito mais que se cobrar delas do que deles.
Tratando-se mais especificamente sobre o que a sociedade
espera das mulheres, ao analisar as concepções obtidas através dos
comentários para esta questão, verificou-se que:
1)

de acordo com os homens, espera-se que as mulheres sejam
principalmente: donas de casa (4 recorrências); submissas ao
marido/família (4 recorrências); preparadas para os afazeres do
lar, comportadas e mães (2 recorrências cada).

2)

de acordo com as mulheres, a sociedade espera que elas
sejam principalmente: donas de casa/do lar (11); mães (10);
recatadas (7); esposas/esposas belas (6); trabalhadoras (4);
comportadas (2).

Tratando-se, por outro lado, mais especificamente sobre o
que a sociedade espera dos homens, a análise das concepções
mostrou que:
1)
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de acordo com os homens, espera-se que eles sejam
principalmente: provedores (3); autoridades/autoritários (2);
defensores/seguidores da moral e dos bons costumes (2);
trabalhadores (2); machistas (2).
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2)

de acordo com as mulheres, a sociedade espera que eles
sejam principalmente: trabalhadores (7); fortes/viris (7);
independentes (4); com bom status social (4); garanhões/
pegadores (4); provedores (3); tenham cargos superiores (nas
exatas) (3); brutos/grosseiros (3); machistas (2); donos das
mulheres (2); líderes/chefes (2); maridos (2); insensíveis/não
expressem emoções (2).

Após definir as principais expectativas sociais de homens e
mulheres, os graduandos foram solicitados a comentar sobre o que
pensam a respeito destas diferenças de gênero. A análise feita a
partir destes comentários é extremamente relevante para investigar
as concepções dos formandos sobre o tema. Em síntese, um dos
comentários mais recorrentes trata de explicar características essenciais
sobre a sociedade em que vivemos. Os adjetivos mais usados
para descrever a sociedade foram: machista, patriarcal, tradicional,
desigual, preconceituosa, repressora, retrógrada, discriminatória e
injusta. Estes adjetivos repetitivos aparecem nos comentários como
reforço das ideias sobre as diferenças de gênero, uma vez que as
atribuições socialmente dadas às mulheres são radical e injustamente
distintas daquelas dadas aos homens.
Pode-se afirmar, a partir das respostas dadas nos questionários,
que as concepções dos finalistas do curso de Pedagogia sobre gênero
estão próximas do que se pode observar no cotidiano brasileiro, e,
por extensão, no cotidiano manauara. Verificou-se a argumentação
de que as mulheres passam por um processo de objetificação
que fragiliza ou inferioriza seu lugar social, atribuindo-lhes funções
consideradas menos importantes e/ou exclusivamente femininas.
Ser uma boa esposa e/ou mãe parece estar intimamente ligado
com manter-se em uma posição de dependência (social, financeira,
afetiva, etc.) do homem.
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Nossa cultura, conhecida por suas tradições conservadoras,
dita normas e padrões incrivelmente opostos para homens e mulheres.
Enquanto para estas o que predomina é o senso de sensibilidade,
submissão e dependência, de capacidades focadas a questões
domésticas e familiares, de fragilidade e de autocontrole, para os homens
prevalecem as ideias de força e insensibilidade, de protagonismo, de
liderança, de independência, de liberdade e superioridade.
Através dos discursos analisados neste trecho foi possível
compreender mais profundamente as concepções dos participantes
da pesquisa sobre gênero. Para estes finalistas, estas questões são
claramente de cunho social e cultural, construídas cotidianamente no
seio das relações humanas. Alguns poucos comentários reforçam,
entretanto, a importância de se repensar esses construtos, atribuindo
em especial à educação um importante papel como agente de
possíveis transformações nas questões de gênero.
É notável, porém, o nível de desigualdade de direitos entre
homens e mulheres, exemplificado em afirmações que vão desde o
sexismo machista que dita desde orientações profissionais baseadas
em gênero - “homens cursam exatas, mulheres cursam humanas” passam pelas brincadeiras de meninos e meninas (que funcionam
como representações ou treinos de papeis sociais a ser exercidos
na vida adulta), até as expectativas emocionais de força e resiliência
masculina, e de fragilidade e submissão femininas. Como bem
nomeou uma das graduandas, essas “vozes de repressão” ou padrões
de concepções e discursos regulam normas machistas e retrógradas,
mantendo as estruturas sociais funcionando preferencialmente em
benefício do patriarcado de bases e tendências heteronormativas,
burguesas, elitistas e racistas.
Na visão de 66,6% dos sujeitos a escola colabora no
desenvolvimento de habilidades e interesses potencialmente
diferentes para meninos e meninas. Outros 30% negaram existir esta
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colaboração da escola nas distinções sociais de gênero. Outros 3,3%
não responderam. Ao analisar os comentários que apresentam o que
os sujeitos pensam sobre as habilidades e interesses diferentes para
meninos e meninas estimulados pela escola, é possível relacionar
atitudes e práticas pedagógicas com paradigmas e concepções de
gênero de certa forma comuns em nossa sociedade.
A mulher submissa é construída na menina que aprendeu a
brincar apenas de casinha, bonecas, panelas e fogões. O homem
agressivo e violento, tanto em casa quanto fora de casa, é construído
no menino que não é educado a sentir emoções, que não aprende a
extravasar seus medos sem perder o senso de empatia e sensibilidade.
A mulher recatada é construída na menina que aprendeu a ser retraída,
obediente, cautelosa demais com suas palavras e posicionamentos,
comumente desacreditada por suas opiniões e falas. Enquanto para
os meninos tanto escola quanto sociedade preparam carros, esportes
e liberdades, para as meninas reservam os deveres domésticos e
o cuidado com a família. Nosso sexismo é de base, nossas cruéis
distinções de gênero são naturalizadas tanto em casa quanto na
escola desde nossa primeira infância.
Ao serem questionados sobre sua vida escolar, se já haviam
presenciado ou experienciado alguma situação relacionada às
diferenças entre meninos e meninas, 75% dos homens e 90% das
mulheres responderam esta questão afirmativamente.
As situações narradas nos exemplos também solicitados pela
questão tratavam fundamentalmente de: a) atividades divididas por
gênero (pelos docentes); b) preconceito e discriminação devido a
comportamentos considerados desviantes dos padrões normativos de
gênero; c) atividades esportivas extremamente distintas por gênero;
d) brinquedos e outros objetos escolares distintos por gênero; e)
comportamentos, formas de falar e brincar distintas por gênero (tanto da
parte dos docentes quanto da parte dos discentes); f) inferiorização de
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colegas por questões de gênero; g) desempenho escolar diferenciado
por questões de gênero.
Fica claro, portanto, que escola e sociedade trabalham de
forma colaborativa no que se refere à construção de padrões de
gênero, bem como no preconceito e na discriminação aos indivíduos
que apresentem desvios destes padrões. Fica claro também o quanto
o contexto escolar é espelho e reflexo do contexto macro machista/
sexista que nos rodeia.
Novamente considerando sua vida escolar, os participantes
foram questionados se já haviam presenciado ou experienciado alguma
situação relacionada à sexualidade (desejos sexuais, relações sexuais,
masturbação, gravidez...) e/ou orientações sexuais (homossexualidade,
bissexualidade, heterossexualidade). 50% dos homens e 68%
das mulheres responderam esta questão afirmativamente. As
situações narradas nos exemplos dados pelos graduandos tratavam
principalmente de: a) amigas de escola grávidas na adolescência (6
recorrências); b) palestras sobre saúde sexual, gravidez, prevenção
de IST´s (2 recorrências); c) discriminação sobre identidade sexual (2
recorrências); d) amizades LGBT (2); e) masturbação (2); f) carícias e
afetos aos colegas de classe (2); rodas de conversa e outros eventos
sobre homofobia (2).
Estas respostas evidenciam a escola como espaço social
profícuo para tratar criticamente das temáticas sobre gênero e
sexualidade. Enquanto espaço social por excelência, a escola
dispara múltiplas possibilidades de vivências e reflexões educativas
sobre estes temas. Abordá-los no espaço escolar trata-se de uma
clara necessidade discursiva de caráter social, cultural e político.
Educar para a sexualidade, como mostram os dados, é, pela própria
importância prática dos temas nos cotidianos e realidades dos
educandos, responsabilidade de todos (as) os que participam de
processos educativos.
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Ao serem questionados se já haviam presenciado ou
experienciado alguma situação, em contexto escolar, em que um (a)
aluno (a) foi alvo de gozação por parte de colegas por apresentar
comportamentos que não foram considerados “culturalmente”
adequados em relação ao seu sexo biológico, 75% dos homens e
77% das mulheres responderam esta indagação afirmativamente.
Para exemplificar a expressiva quantidade de recorrências de termos
referentes a situações de homofobia na escola (17), foram selecionados
alguns trechos das situações narradas:
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a)

“Havia um grupo que chamava um garoto de ‘viadinho’
‘bichinha’ e etc., somente pelo fato de ele sentar com as
meninas e dançar”. F24

b)

“No estágio, um aluno não deixou o outro colega pintar o
desenho com a cor lilás, porque era “cor de menina”. F23B

c)

“Não poderia expor minhas ideias nas aulas, porque o medo de
ser alvo de gozação era maior. Isto me causou uma timidez mais
tarde”. M23B

d)

“Houve no ensino médio um aluno que se assumiu homossexual
por seu jeito ‘diferente’ era alvo de gozações por parte dos
demais”. M27

e)

“Um menino brincava com uma amiga, e os meninos o
chamavam de ‘gay’”. F22B

f)

“Isso é muito triste, pois usam palavras pesadas, feias e de
baixo calão. Acredito que seja uma reprodução do que escutam
dos pais em relação ao assunto”. F27B

g)

“Geralmente, pelo aluno ser homossexual, ocorriam brincadeiras
maliciosas e ofensas”. F23C

448

linguística

a
na teoria e na prática

Todos os graduandos que responderam afirmativamente a esta
última indagação apresentaram um dado, ao mesmo tempo relevante
e preocupante, em comum: a homofobia. Todas as respostas narravam
uma situação relacionada aos tratamentos recebidos na escola por
aqueles alunos e alunas que se identificavam como gays e lésbicas.
Neste sentido, a escola pareceu servir como um forte espaço de cultivo
e manutenção de crenças, atitudes e ações LGBTfóbicas. Ao invés
de educar contra preconceitos, quando se trata de questões sobre
sexualidade e diversidades de identidades sexuais, a escola tem
parecido realizar um desserviço, na medida em que funciona como
lugar de perpetuação de comportamentos hostis e violentos para
com as diferenças humanas. A forma como se educa sobre os papeis
assimétricos de gênero e o processo de naturalização da homofobia no
espaço escola são fenômenos interligados, uma vez que a homofobia
costuma ser retroalimentada pelos mesmos padrões binários de ideias
e concepções machistas, sexistas e hegemônicos.
Na pergunta final do questionário, verificou-se o que os
graduandos pensam sobre a escola dever realizar um trabalho de
educação que englobe o tema sexualidade. Todos os graduandos,
tanto homens quanto mulheres, afirmaram pensar que a escola deve
sim realizar um trabalho que englobe este assunto. Os motivos citados
para defender este tema no espaço escolar estão fundamentalmente
relacionados a: a) para que este deixe de ser tabu e as crianças
tenham acessos a conhecimentos que evitem problemas de natureza
sexual (3); b) para reduzir preconceitos e a ignorância sobre o tema
(2); c) para que a escola eduque em temáticas muitas vezes ignoradas
nas famílias (3); d) para promover o autoconhecimento e valores como
o respeito à vida humana e suas diversidades (3); e) para reduzir
estereótipos e aumentar a sensibilidade crítica humanista (2).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos dados, contextos e concepções analisados neste
estudo fica evidente que gênero e sexualidade são temas socialmente
inerentes às realidades educativas. Seria minimante ingênuo afirmar
que tais temas devam ser proibidos na escola, uma vez que estes
representam necessidades humanas reais dos sujeitos aprendizes que
formam o espaço escolar. Todos os dias, alunos e alunas dialogam,
brincam, interagem e socializam afetos, dúvidas, curiosidades e
descobertas sobre seus corpos e vivências. Censurar o acesso a
conhecimentos científicos que contribuam para o desenvolvimento
de potencialidades humanas é um fenômeno que devemos
sempre investigar pedagogicamente, ou correremos o risco de nos
esquecermos dos mais nobres objetivos da educação.
Toda a censura e as dificuldades que hoje encontramos para tratar
de questões de gênero e sexualidade na educação reafirmam a cultura
da negação de direitos sociais reais, direitos a conhecimentos que
melhoram a qualidade de vida de estudantes e que são essenciais na
construção de uma cidadania mais crítica e humanista. As descobertas
sobre o corpo, em seus vários estágios etários de transformação, as
interações com outros indivíduos nestas descobertas, os cuidados
essenciais e os prazeres, os afetos e as manifestações emocionais,
a saúde física, mental e espiritual são buscas humanas basilares e,
portanto, fazem parte das inúmeras narrativas, histórias, vivências e
eventos que formam os espaços educativos.
Características sociais contemporâneas marcantes como o
machismo patriarcal, a misoginia, as violências reais e todo os tipos de
preconceito voltados as mulheres e à comunidade LGBTQIA+ expõem
uma forte necessidade para problematizarmos, refletirmos e criticarmos
o conjunto de métodos, tratativas, medidas e ações que utilizamos
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para educar sobre gênero e sexualidade. Nossas concepções, crenças
e ideias sobre formas de ser masculinas e femininas, as evidentes
assimetrias nas expectativas e regulações aos comportamentos de
meninos e meninas, a inegável presença de uma cultura homofóbica
e suas múltiplas formas de discriminação baseadas em distinções
de gênero são alguns dos pontos nevrálgicos que requerem nossa
urgente atenção.
Enquanto educadores, precisamos repensar os paradigmas
que guiam nossas práticas, reposicionando nossas reflexões críticas
em bases mais sólidas e científicas, aportadas nos crescentes e
indispensáveis estudos desenvolvidos por especialistas de diversas
áreas. Os dados destes estudos nos ajudam a rever os parâmetros
conservadores, machistas e heteronormativos mantenedores de
nossos valores culturais. Esta pesquisa, por exemplo, reafirma em
seus resultados a importância de buscarmos formas mais humanistas
de nos educarmos, para então educar nossos estudantes.
Enquanto educadores, promotores do pensamento, da leitura,
da comunicação, do trabalho e da cultura, precisamos repensar a
importância de uma educação emancipatória e socialmente crítica.
Está em nossas mãos a luta cotidiana por uma escola menos alienada,
menos alienante, menos elitista, menos segregacionista, menos racista
e menos opressora. Está diante de nós o desafio de lutarmos por uma
educação que aprecie as diversidades humanas, de crença, cor, cultura
e sexualidade, sendo mais racionalmente humanizada, com empatia e
senso de coletividade como traços comuns a todos.
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