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ComuniCação individual

VERBO: DA FORMA À FUNÇÃO

TAliTA ARAújO COsTA1 (UERN)
sAyhARA MOTA sAMpAiO² (UERN)

Considerações iniciais

Esse trabalho pretende estudar a classe gramatical verbo em sua composição/
forma, como em sua funcionalidade na língua, relacionando o conceito, a estrutura 
e as funções que ele adquire pelos mais diversos contextos de uso. É sabido que o 
ensino de gramática é alvo de muitas discussões e que a classe de palavra em ques-
tão é centro de muitos desentendimentos. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho 
é estudar como essa classe gramatical é formada e a sua funcionalidade.

Verbo e sua forma 

O verbo representa a classe que comporta maior riqueza em relação ao crité-
rio mórfico no português, sendo sujeito a muitas flexões em sua estrutura. É pas-
sível às flexões de número (singular, plural), pessoa (primeira, segunda e terceira), 
modo (indicativo, subjuntivo e imperativo), tempo (presente, pretérito e futuro) e 
voz (ativa, passiva e reflexiva). De acordo com Sautchuk (2010, p.24), o verbo “consti-
tui a classe de maior riqueza formal e, por esse critério mórfico, torna-se facilmente 
identificável”. Para essa estudiosa, identificar uma palavra como verbo é fácil, pois:
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Realmente, somente os verbos admitem as desinências próprias de nú-
mero, pessoa, tempo e modo (por exemplo, número –mos; pessoa –ei, 
tempo –ra; modo –va). Como nenhuma das palavras supostamente ver-
bos deixam-se anteceder pelos determinantes ou pela palavra tão (ou 
aceitam sufixo –mente), fica relativamente fácil diferenciá-las dos subs-
tantivos ou dos adjetivos. (SAUTCHUK, 2010, p.24)

Nesse sentido, compreendemos que, de acordo com esse pensamento, tor-
na-se fácil diferenciar o verbo das classes substantivos e adjetivos. Para essa auto-
ra, somente os verbos admitem desinências próprias de número, tempo, pessoa e 
modo. Sautchuk (2010) ressalta que, do ponto de vista sintático, o reconhecimento 
das palavras que pertencem à categoria verbo, também é evidente, pois somente 
os verbos se relacionam com os pronomes pessoais do caso reto. Esse é o motivo 
de muitos alunos conjugarem as palavras para se certificarem de que elas são ou 
não verbos.

Em termos sintáticos, os verbos exercem uma função de núcleo do predicado 
nos predicados verbais. Além disso, os verbos também são fundamentais para a 
constituição das orações. Ao contrário do sujeito, que pode estar ausente na ora-
ção, sem verbo não há oração. Aliás, classificam-se as orações conforme o número 
de núcleos verbais existentes.

O verbo, como qualquer outra palavra gramatical, só se realiza no texto, em 
uma estrutura morfossintática. Ao pensar em uma análise simultânea do verbo, ou 
seja, que envolva seu aspecto morfológico e sintático, morfossintático, é necessário 
atentar para algumas questões. Por exemplo, que toda oração é organizada em tor-
no de um verbo, e que para identificar quantas orações há em um período é preciso 
identificar o número de verbos.

Existe oração sem sujeito ou complementos, mas oração sem verbo-predicado 
não existe. Sautchuk (2010, p. 25) ressalta:
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O verbo é uma das classes gramaticais que mais facilmente se ajusta a 
uma identificação de natureza morfossintática, pois não deixa de ser 
sempre uma palavra inevitavelmente marcada pelas desinências núme-
ro-pessoais/modo-temporais e vincula a um pronome do caso reto, ain-
da que não expresso no enunciado.

Além de flexionar-se de várias formas, o verbo é termo importante dentro do 
discurso, sendo o tempo um fator primordial para a questão da marca da enunciação. 
Azeredo (2008) diz que morfologicamente o verbo é a classe de palavra capaz de 
ocorrer nos enunciados sob diferentes formas (a que chamamos “vocábulos mor-
fossintáticos”) para a expressão das categorias de tempo, modo aspecto, pessoa e 
número. 

Azeredo (2008) realizou estudos que envolviam o tempo verbal nos livros didá-
ticos. Segundo ele, esse estudo induz o aluno a reconhecer os conceitos de presen-
te, passado e futuro com as noções de tempo cronológico expressas, principalmen-
te, pelos advérbios como antes/ontem, agora/hoje e depois/amanhã, a desaponto 
das lições da linguística, que desaprovam tal correspondência. O pensamento desse 
autor é muito importante, pois muitas vezes acreditamos que o uso do advérbio, ou 
de certa palavra surgida na frase com função de advérbio, representa realmente o 
momento em que a situação ocorreu, ou o seu tempo. Azeredo (2008, p. 203) ainda 
acrescenta:

Com efeito, a pessoa que fala – ou escreve – “comanda”, por assim dizer, 
a atividade discursiva, normalmente transformando-a - ou colaborando 
para transformá-la – numa complexa rede de atos de significação que 
têm no eu, no aqui e no agora do discurso seus pontos de referência. 

Em uma atividade discursiva, ou na construção de um texto, o sujeito enuncia-
dor/escritor faz uso de atos de significação que são primordiais para identificar os 
pontos de referência no seu discurso. Esses atos situam o leitor no tempo em que 
o texto/discurso foi produzido, ou de que se trata. Para Azeredo (2008, p. 203), “A 
representação do tempo como categoria da linguagem verbal é parte dessa ativida-
de discursiva, para a qual o momento da enunciação (ME) é um ponto de referência 
entre outros”.
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No processo de produção e leitura de textos, Azeredo (2008, p. 203) diz que 
é preciso analisar as relações de tempo expressas em determinado contexto, em 
função de três etapas, que são:

[...] O momento da enunciação (ME) – o agora do falante; o momento 
que, em relação ao ME, serve de ponto de referência (PR, isto é, presen-
te, passado e futuro) para a ocasião (IT = intervalo de tempo) em que o 
fato expresso pelo verbo “acontece”; e, por fim, a ocasião mesma do fato 
(IT), ou seja, o segmento da linha do tempo em que se situa o fato ex-
presso pelo verbo, e que pode ser anterior, posterior ou contemporâneo 
ao PR. (AZEREDO, 2008, p. 203)

 
Esse pensamento nos leva a perceber que o momento da enunciação (ME) é 

um aspecto primordial para que se entenda a que tempo determinado enunciado 
se refere e pertence, não esquecendo que esse momento é também o ponto de 
referência para que se saiba se o tempo é passado, presente ou futuro. O momento 
da enunciação situa o indivíduo no tempo.

O tempo verbal é um aspecto importante no estudo do texto e na construção 
de sentido. De acordo com Azeredo (2008), tempo e espaço são fatores importantes 
para as relações humanas no mundo. Eles são referências necessárias na vida social 
e na medida em que nos comunicamos, fazemos uso de recursos que nos situam 
no tempo.

[...] Qualquer ato de comunicação é situado no tempo e no espaço. Na si-
tuação típica de comunicação – o diálogo – o indivíduo que fala refere-se 
a si mesmo como eu e designa seu ouvinte como tu/você. Ao referir-se ao 
espaço em que se encontra, o indivíduo que fala identifica-o como aqui; 
e ao referir-se ao momento em que fala, pode designá-la como agora. 
(AZEREDO, 2008, p.204)
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O sujeito, quando fala ou escreve, dirige a atividade discursiva do seu enuncia-
do ou da sua fala. No seu discurso estão presentes marcas de referência, que po-
dem ser situadas como anterior ou posterior a esse ponto de referência. De acordo 
com Azeredo (2008), por exemplo, o tempo presente não pode ser definido como 
o momento em que se fala, pois o verbo pode aparecer em uma determinada situ-
ação no tempo presente, mas seu sentido se refere aos fatos em qualquer época. 
Ainda conforme Azeredo (2008, p. 211) “O ponto de referência (PR) pode ser o pre-
sente (Pre), o passado (Pass) ou o futuro (Fut), e o intervalo de tempo (IT) pode ser 
anterior, simultâneo ou posterior ao PR, qualquer que seja este”.

O autor também aponta que as relações de tempo na frase ou no texto, envol-
vem três variáveis de referência, que são o ponto de referência (PR), o momento de 
enunciação (ME), e intervalo de tempo (IT). Através de suas identificações o indiví-
duo se situa no contexto do texto e encontra o seu sentido.

 Trazendo a discussão para outro ponto, apresentamos definições puramen-
te gramaticais sobre a classe em questão. Sabemos que o verbo é o nome dado à 
classe gramatical que indica um fato ou uma situação. Os gramáticos Celso Cunha 
& Lindley Cintra (2008), dizem que o verbo, além de ser uma classe variável, é uma 
palavra que exprime o que se passa, e que representa um acontecimento no seu 
determinado tempo. Para nos comunicarmos fazemos o seu uso continuamente. 
É de grande importância conhecê-lo bem para que se possa empregá-lo coerente-
mente, sendo o seu uso adequado uma das metas do ensino da Língua Portuguesa. 

Nas aulas de Língua Portuguesa sempre se estuda sobre os verbos, seu concei-
to, sua forma e demais características. Comunicamo-nos através de palavras, sendo 
que muitas delas representam os verbos. Bechara (2009, p. 209) conceitua essa clas-
se da seguinte forma “Entende-se por verbo a unidade de significado categorial que 
se caracteriza por ser um molde pelo qual organiza no falar seu significado lexical.”. 

De acordo com a consideração acima, podemos perceber que o gramático faz 
uso do termo “significado categorial”, no lugar de classe gramatical; ressaltando que 
o verbo tem a função de organizar o falar, sendo este falar o suporte para os seus 
significados lexicais. Bechara (2009) ainda ressalta que segundo Roman Jakobson, o 
verbo, além de ser pensado como significado verbal combina-se, entre outros, com 
instrumentos gramaticais (morfemas) de tempo, de modo, de pessoa, de número. 
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Assim, trabalhar e trabalho são palavras que tem o mesmo significado lexical, mas 
diferentes moldes, diferentes significados categoriais.

Ao discutimos pensamentos linguísticos em torno de verbo e trazermos defini-
ções puramente gramaticais, percebemos que a segunda trabalha com a classe em 
questão de forma genérica, trazendo apenas definições acabadas que não tratam 
a função do verbo especificamente. Os conceitos são apresentados e estabelecidos 
como sendo os válidos, embora, não se detenham a importância e as mudanças 
que um determinado contexto pode levar essa classe a sofrer.

Já os estudos linguísticos estabelecem formas e critérios de estudos voltados 
para o contexto da frase e do texto, levando em conta aspectos da sintaxe, as rela-
ções que os verbos mantêm com as outras palavras empregadas, enfim, trabalha de 
acordo com a interação dessa classe com as demais classes. Nesse sentido, o verbo 
representa uma classe bastante complexa que, assim como as demais, se reveste 
de inúmeros traços peculiares. Por isso, conhecê-lo e praticá-lo no dia a dia contri-
bui para a formação de uma competência linguística devidamente satisfatória. 

O estudo da classe em questão é de imensa importância, pois é em torno dela 
que se organizam as orações e os períodos, implicando, assim, na efetiva estrutura-
ção do pensamento, além dele estar presente em nossa fala. Produzimos frases e 
construímos nossos discursos utilizando verbos que, ora exprimem ação, ora movi-
mento, ora tempo, entre outros aspectos. 
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Verbo: função e uso 

Verbo é a classe gramatical que, semanticamente, expressa uma ação, estado,
mudança de estado ou fenômenos de natureza; no plano sintático, organiza 

orações, períodos e, morfologicamente, é rica em flexões verbais que indicam a 
pessoa, o tempo, o modo,  o número e a voz de determinado verbo. É comumente 
assim que ele vem definido em alguns manuais didáticos de Português.

 É comum livros didáticos trazerem, primeiramente, a definição de verbo, 
como das outras classes, antes de verificar as funções que ele pode adquirir em di-
ferentes contextos. Assim, quando as classes de palavras são trabalhadas por esse 
viés, os conceitos são preestabelecidos, e não concebidos como último passo, como 
deveria, pois a definição já está posta, geralmente logo no início do capítulo desti-
nado, não dando espaço para que o aluno descubra e verifique.

Castilho (2010) define o verbo como qualquer palavra que, morfologicamente, 
disponha de “um radical e de morfemas flexionais sufixais específicos”. Que possua 
um radical (raiz), mais vogal temática (a, e, i) e mais sufixo modo temporal (r). Pode-
se perceber que a definição de Castilho (2010) carrega à estrutura radical do verbo, 
mostrando que a raiz verbal revela o significado da palavra e a vogal temática a 
conjugação. Ainda sobre definir, Sautchuk (2010) diz que a gramática tradicional 
pouco evoluiu na tarefa de conceituar as categorias de verbo, substantivo e adjeti-
vo. Pois ainda envolvem conceitos abstratos e filosóficos como “ser” referentes às 
três classes.

Do ponto de vista de estudiosos da língua, o verbo é uma classe de palavra 
que possui um lugar notório no estudo da Língua Portuguesa, tanto por ser a classe 
morfológica mais rica em flexões, quanto por ser de fácil identificação. Os usuários 
a utilizam para se comunicar, escrever e interagir com a língua, porém é precisa a 
elaboração de uma definição que abranja não apenas as suas nomenclaturas, mas 
a sua funcionalidade no uso.

Para que haja comunicação, interação entre os falantes de uma língua utiliza-
se o acervo de vocábulos, os recursos que essa língua disponibiliza. Embora exis-
tam esses artifícios linguísticos ao dispor do usuário, deve-se ter cuidado ao fazer 
o devido uso dessas palavras, pois não se pode tomá-las soltas e desorganizadas. 
Segundo Macambira (1974, p.48), as classes de palavras podem ser diferenciadas 
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“pela forma que assumem ou as funções que desempenham, e para alguns autores 
conforme o sentido que expressam”. 

Todo elemento da língua possui as suas especificidades, ou seja, uma estrutura 
e função que, quando inserida em contextos diferentes, podem assumir diferentes 
funções. 

Assim acontecem com as classes de palavras, elas não surgiram e não são uti-
lizadas do nada. Na Língua Portuguesa, cada palavra representa uma classe grama-
tical, sendo que, o contexto de uso é responsável pela classificação desse vocábulo. 
Segundo Cunha, Oliveira e Martelotta (2015) a Linguística Funcional Centrada no 
Uso prega a língua sendo um instrumento de comunicação, que não pode ser ana-
lisado como um objeto autossuficiente, e sim como uma estrutura maleável, sujeita 
a pressões do uso, provenientes das diferentes situações de comunicação que aju-
dam a determinar sua estrutura gramatical. Ou seja, a língua muda, novas palavras 
surgem, ganhando significações e classificações, como também, palavras caem em 
desuso.

Nesse sentido, não se pode fazer classificações fixas, dizer que uma determina-
da forma será sempre um adjetivo, por exemplo. Neves (2012, p.194) ressalta que:

A gramática da língua em função não é uma peça pronta e fechada em 
que iremos buscar, em determinado momento, para atribuir a elemen-
tos ou a estruturas, entidades absolutamente compartimentadas às 
quais possamos chegar mediante um estoque de rótulos que tenhamos 
arranjados em prateleiras: as entidades funcionais da língua não estão 
discretizadas e amoldadas a priori, o acionamento dos processos é que 
vai definir funções, e, por aí, vai amoldar classes.

Assim, verifica-se a impossibilidade da construção fixa, imaleável de conceitos 
e delimitações de funções do verbo, como de outras classes de palavras. Contudo, é 
possível verificar algumas das funções que essa classe pode desempenhar no uso. 
De acordo com Macambira (1987, apud BORTONI-RICARDO et al., 2014) sintatica-
mente, o verbo pode ser visto como toda palavra que pode combinar-se e concordar 
com os pronomes pessoais. Em seu aspecto semântico, é uma palavra que exprime 
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ação, fenômeno e estado, situados no tempo.
O verbo usado determina o tipo de predicado, podendo ser predicado verbal, 

nominal ou verbo-nominal. São fundamentais para a constituição das orações, fun-
cionando como articuladores entre os demais elementos da frase. Pode-se compre-
endê-lo como um núcleo que se combina com os demais constituintes para cons-
truir o sentido do todo de uma frase, período ou texto. Até mesmo sozinho pode 
repassar uma mensagem e representar uma oração.

Portanto, o verbo é um elemento determinante para a compreensão de uma 
mensagem, que auxilia o leitor à pessoa, ao tempo, ao modo e a voz do discurso. 
Sendo ele uma palavra com grande carga semântica, o verbo está constantemente 
presente em nossos textos e discursos, contribuindo para a comunicação e inserin-
do sentido à mensagem.

Conclusão

Os verbos são palavras fundamentais para comunicação oral e escrita de falan-
tes da língua. Todos os dias, em nossa fala, pronunciamos os mais variados verbos 
do português, para exprimir nossos desejos, estados e ações. Essa classe é respon-
sável por compor os nossos textos e discursos, dando-os sentido e contribuindo 
para a realização de nossas intenções. 

Nesse aspecto, acreditamos que o estudo dessa classe é importante para todo 
falante da língua, que se apropria dessas palavras para compor o seu texto, o seu 
discurso e a sua linguagem.
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MORFOlOGiA E TOpONÍMiA: AspECTOs 
MORFO-lEXiCAis DOs NOMEs DOs pOVOADOs 
DA CiDADE DE pAlMEiRA DOs ÍNDiOs/Al

MARCOs ApOliNáRiO BARROs (UNEAl)1

MAX silVA DA ROChA (UNEAl)2

pEDRO ANTôNiO GOMEs DE MElO (UNEAl/UEM)3

introdução

Ao nomear os povoados, constitui-se um recorte lexical toponímico em ter-
mos de sua funcionalidade descritiva ou narrativa, estabelecendo uma conexão 
línguo-cultural entre a localidade e o nome a ela atribuído, em que as partes for-
mam um todo representativo. Assim, língua e cultura, em processo simbiótico, 
funde-se na materialidade destasunidades lexicais.

Nesta perspectiva, cultura é compreendida como um conjunto de tradições, 
conhecimentos e práticas individuais e sociais, projetados na língua de um povo. E 
ainda, o ato de nomear lugares como atividade significativa ao homem como for-
ma de entender a realidade circundante. Essa prática verbal é dinâmica, cultural-
mente constituída e socialmente situada. Daí o interesse de refletir, neste artigo, 
como o homem, alocado num dado espaço físico de Alagoas, cidade de Palmeira 

1. Graduando do 6º período do curso de Letras-Português pela Universidade Estadual de Alagoas (UNE-
AL). E-mail: salesapolinariobarros@gamil.com

2. Graduando do 8º período do curso de Letras-Português pela Universidade Estadual de Alagoas (UNE-
AL). E-mail: msrletras@gmail.com

3. Mestre em Linguística pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Doutorando em Letras na Uni-
versidade Estadual de Maringá (UEM). Atualmente, professor assistente da Universidade Estadual de 
Alagoas, campus III (UNEAL). E-mail: petrus2017@outlook.com

mailto:salesapolinariobarros@gamil.com
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dos Índios, tendo a sua disposição várias possibilidades de escolhas lexicais, desig-
nou os povoados constitutivos desse município do agreste alagoano.

Estas escolhas toponímicas podem representar uma projeção aproximada do 
real e evidenciar a realidade do ambiente físico e antropocultural da região na me-
dida em que revela características da vegetação,da fauna, das condições de solo e 
relevo, como também crenças, ideologias, fatos sócio-histórico-culturais e linguís-
ticos, implicados conjuntamente na constituição dos sentidos. Em outros termos, 
Melo (2016, p.43) ressalta que:

Os estudos toponímicos compõem um caminho para o conhecimento 
de modo de vida das comunidades linguísticas que ocuparam um de-
terminado ambiente geográfico, histórico e cultural, no momento que 
um sujeito-nomeador determina um nome a um acidente humano ou 
físico revelam-se aí, tendências sociais, políticas, religiosas, culturais, 
entre outras.

O recorte denominativo que constituiu o corpus deste estudo foram sete topô-
nimos, inventariados junto ao Banco de Dados do IBGE (2016) que de acordo com 
o Censo Demográfico de 2010, correspondem à totalidade dos nomes de povoados 
pertencentes à referida unidade político-administrativa municipal de Alagoas.

Quanto às questões teórico-metodológicas, filia-se aos estudos de Descrição 
Linguística em interface com a Toponímia, foi utilizado, além de estudos biblio-
gráficos, a pesquisa de campo por meio de entrevistas orais4 a moradores mais 
antigos das localidades, que corroboraram às análises diacrônicas dos fatos topo-
nomásticos.

Por fim, destaca-se que mesmo o léxico geral sendo objeto de interesse de 
pesquisadores das áreas de Letras e Linguística no Brasil, em correntes diversifica-
das, quer diacrônicas quer sincrônicas, como também se registrar estudos sobre a 
Toponímia Brasileira na literatura linguística contemporânea. Pode-se afirmar que, 
ainda, há poucas investigações sobre o léxico usado em Alagoas, sobretudo o léxico 

4. As entrevistas orais com moradores mais antigos do povoado, in loco, foram realizadas pelos alu-
nos-pesquisadores, graduandos em Letras, campus III - UNEAL, Max Rocha e Marcos Apolinário para a 
constituição do corpus deste estudo.
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toponímico. Sendo assim, infere-se que a origem dos nomes dos povoados alagoa-
nos é um tema que ainda não recebeu suficiente atenção, justificando-se, assim, a 
relevância desse texto.

palmeira dos Índios/Al e seus povoados: situando o universo 
da pesquisa

A cidade de Palmeira dos Índios está localizada na Mesorregião geográfica do 
Agreste Alagoano, situada na Microrregião geográfica de Palmeira dos Índios em 
Alagoas, é considerado um dos mais importantes municípios do estado, sendo o 
terceiro em população. Tem sua origem em um aldeamento dos índios Xucurus. 
Estes, junto com os índios Cariris, ali se estabeleceram em meados do século XVII, 
entre o Brejo da Cafurna e a Serra da Boa Vista, tangidos pela perseguição dos co-
lonizadores.

Diz a tradição que, no local onde hoje está situada a cidade, era comum a exis-
tência de palmeiras e, por isso, lhe foi dado o topônimo de Palmeira dos Índios, 
caracterizando seu nome, no Modelo Teórico Taxionômico Toponímico apresentado 
por Dick (1990), como um fitotopônimo – nome de lugar alusivo à vegetação local. 
Entretanto, existe também uma lenda a respeito da origem de seu signo toponími-
co. Trata-se de uma narrativa epopeica sobre o romance proibido do casal de índios 
Tilixi e Tixiliá.

Conta-se que Tixiliá estava prometida ao cacique Etafé, mas era apaixonada 
pelo primo Tixili. Um beijo proibido condenou Tixili à morte por inanição. Ao visitar 
o amado, Tixiliá foi atingida por uma flecha mortal de Etafé, falecendo ao lado de 
seu amado primo. No lugar, como um verdadeiro marco do trágico episódio, nasceu 
uma palmeira, que passou a simbolizar o intenso amor do jovem casal indígena. A 
partir de então, o lugar ficou conhecido pelo topônimo de Palmeira dos Índios. 

Atualmente, a cidade ocupa terras que um dia foi Aldeia dos Índios Xucurus. 
Sua freguesia foi criada em 1798 e elevada à condição de Vila em 1835. Na década 
de 1840, uma disputa política brutal entre famílias, causando dezenas de assassina-
tos, provocou o êxodo que praticamente esvaziou a vila, anexada então a Anadia, 
Palmeira dos Índios só recuperou a autonomia política-administrativa anos mais 
tarde. 

http://www.wikialagoas.al.org.br/index.php?title=Xucurus&action=edit&redlink=1
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Em 1889, a vila foi elevada à categoria de cidade. Entre 1928 e 1930 a prefeitura 
foi ocupada pelo escritor Graciliano Ramos (nascido na cidade de Quebrangulo/AL), 
que incluiu fatos do cotidiano da cidade em seu primeiro romance, Caetés (1933). 
Palmeira dos Índios está distante 133 km da capital do estado, Maceió. É constituí-
do, segundo o Censo Demográfico 2010 do IBGE, por duas vilas: Caldeirões de Cima 
e Canafístula, e mais sete povoados. A saber, Bonifácio, Coruripe da Cal, Lagoa do 
Caldeirão, Lagoa do Canto, Lajes do Caldeirão, Riacho Santo e Santo Antônio.

Diferentemente dos municípios e das vilas que apresentam farta documenta-
ção escrita, os povoados, geralmente, não têm registros escritos para explicar sua 
origem. Assim, as histórias destes nomes se constituem na memória toponímica 
que são contadas por populares, passadas de geração a geração que viveram no 
nascente povoado. Com efeito, torna-se de suma relevância o registro das narrati-
vas de moradores antigos que contam a origem e as motivações dos topônimos dos 
aglomerados rurais, permitindo a (re)construção das histórias linguo-culturais da 
toponímia local que muitos desconhecem seu sentido primeiro.

A área da Onomástica-Toponímia pode contribuir para a recuperação e registro 
destas histórias populares que narram o surgimento, a mudança ou permanência 
dos nomes de povoados alagoanos. Nas palavras de Dorion (1984, p.103), a toponí-
mia se situa “em uma dupla dimensão: a do espaço (denominada também ‘função 
toponímica’) e a do tempo (a ‘memória toponímica’). O presente artigo se inclui na 
segunda dimensão.

Conforme o IBGE (2016), o povoadoapresenta a característica definidora de 
Aglomerado Rural Isolado e possui pelo menos 1 (um) estabelecimento comercial 
de bens de consumo frequente e dois dos seguintes serviços ou equipamentos: 
1 (um) estabelecimento de ensino fundamental em funcionamento regular, 1 (um) 
posto de saúde com atendimento regular e 1 (um) templo religioso de qualquer cre-
do. E mais, correspondem a um aglomerado sem caráter privado ou empresarial ou 
que não está vinculado a um único proprietário do solo, cujos moradores exercem 
atividades econômicas quer primárias, terciárias ou, mesmo secundárias, na pró-
pria localidade ou fora dela.

Cumpre frisar que o foco deste artigo não são os povoados em si mesmos, mas 
a estrutura sígnica toponímica, os possíveis sentidos atribuídos a seus nomes pró-
prios e suas possíveis motivações constitutivos de uma memória toponímica. 

http://www.wikialagoas.al.org.br/index.php/Graciliano_Ramos
http://www.wikialagoas.al.org.br/index.php/Quebrangulo
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Nesse sentido, o estudo destes designativos e suas marcas implícitas e explí-
citas, pode revelar como os falantes se valem da língua em sua multimodalidade 
para representar o mundo a sua volta, desvendandosistemas de crenças e valores 
inerentes ao léxico toponímico usado em Alagoas, podendo retratar, pelo menos 
em parte, a história línguo-cultural da constituição lexical da Língua Portuguesa no 
país, em particular na região nordeste do Brasil.

Estas características regionais possibilitam que um dado núcleo de povoa-
mento tenha uma identidade, sendo este ambiente identitário uma realidade 
construída ao longo do tempo pela comunidade que ali se formou e impressa em 
seus topônimos.

A Toponímia: aspectos teórico-metodológicos

A Onomástica (do grego antigo ὀνομαστική, ato de nomear, dar nome) é uma 
ciência que integra a Linguística, mais particularmente as pesquisas lexicais, carac-
terizando-se pelo estudo dos nomes próprios em geral e possui duas subáreas de 
investigação: a Toponímia e a Antroponímia. Esta tem como objeto de estudo o 
nome próprio de pessoas (antropônimo) e aquela tem como objeto de estudo o 
nome próprio de lugar (topônimo).

A pesquisa toponímica compreende ao “estudo integral, no espaço e no tempo, 
dos aspectos: geo-históricos, socioeconômicos e antropolinguísticos que permiti-
ram e permitem que um nome de lugar se origine e subsista” (SALAZAR-QUIJADA, 
1985, p.18). Essa área de investigação se desenvolve em uma linha documental e/
ou de campo, seguindo o método onomasiológico, em que o dado selecionado é 
observado, registrado, classificado, analisado e interpretado de acordo com a iden-
tificação dos fatores determinantes à configuração do corpus. Segundo Tavares e 
Isquerdo: 

Na dimensão linguística, o estudo dos topônimos – nomes de lugares – 
pode ser realizado sob diferentes perspectivas: análise de estratos lin-
guísticos evidenciados pelos designativos, classificação taxionômica dos 
nomes e análise de taxes predominantes, discussão da motivação semân-
tica dos nomes, estudo diacrônico referente às mudanças de nomes, aná-
lise da estrutura morfológica dos topônimos. (2006, p.3)
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Os atuais estudos da Onomástica-toponímica no Brasil vêm propondo resga-
tar a história social contida nos nomes de uma determinada região, “partindo da 
etimologia para reconstruir os significados e, posteriormente, traçar um panorama 
motivacional da região em questão”. (CARVALHINHOS, 2002/2003, p.172). Segue-se, 
neste artigo, esse percurso nas análises dos dados aqui apresentados.

Toponímia e Onomástica se encontram em uma relação de inclusão, de com-
plementaridade. Assim, é lícito considerar a Toponímia “como um complexo línguo-
cultural, em que os dados das demais ciências se interseccionam necessariamente 
e, não, exclusivamente” (DICK, 1990, p.35/36). Constituindo-se em uma área dinâmi-
ca e de caráter multi, trans e interdisciplinar.

O topônimo, em sua bipartimentação motivacional física e antropocultural, 
consiste no signo linguístico em função onomástica toponímica designativa de um 
espaço geográfico e/ou humano, “identificar acidentes geográficos [ou humanos], 
significando, é, sem dúvida, a primeira qualidade que se infere do signo toponímico” 
(DICK, 1990, p.365). Com efeito, estudá-lo é compreendê-lo em suas diversas poten-
cialidades, identificando as razões que fazem com que o falante escolha um nome, 
dentro de um eixo de possibilidades sêmicas para designar um lugar.

O signo toponímico compreende dois termos: o primeiro chamado de elemen-
to genérico que é relativo à entidade geográfica que será denominada identificando
-a e singularizando-a dentre outras semelhantes e o segundo termo é o elemento 
específico que se refere ao denominativo, é o topônimo propriamente dito, é o que 
particulariza a noção espacial. Por exemplo: Lagoa do Canto/AL = Lagoa (elemento 
genérico) + do Canto (elemento específico).

Para o estudo das motivações toponímicas dos nomes dos povoados de Pal-
meira dos Índios/AL, adotou-se o modelo teórico apresentado por Dick (1990, com 
seus desdobramentos práticos nos anos subsequentes) denominado de Sistema To-
ponímico de Classificação Taxionômica, por entender que se trata de obra basilar a 
partir da qual foi desencadeada a expansão e consolidação dos estudos toponími-
cos no Brasil.

Nessa proposta taxionômica, a referida autora agrupa os nomes de lugares a 
partir de suas motivações, englobando-os em 27 taxes explicativas ou categoremas 
toponímicos, distribuídos em dois grupos, conforme a natureza motivacional: 11 
taxes relacionadas ao ambiente natural, denominadas de taxionomias de natureza 
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física; e 16 taxes ligadas ao homem e sua relação com a sociedade e sua multicultu-
ra, denominadas de taxionomias de natureza antropocultural.

O termo taxe corresponde à identificação e classificação genérica dos fatos 
cósmicos de duas ordens de consequência: a física e a antropocultural, de forma a 
permitir a aferição objetiva de causas motivadoras dos locativos.

sistema Toponímico Taxionômico: taxes de natureza física

a) Astrotopônimos: nomes de lugares relativos aos corpos celestes em geral, 
Estrela de Alagoas/AL; b) Cardinotopônimos: nomes de lugares relativos às posições 
geográficas em geral, Santa Luzia do Norte/AL; c) Cromotopônimos: nomes de luga-
res relativos à escala cromática, Mar Vermelho/AL; d) Dimensiotopônimos: nomes 
de lugares relativos às dimensões dos acidentes geográficos, Campo Grande/AL; e) 
Fitotopônimos: nomes de lugares relativos à flora, Bananal/AL e f) Geomorfotopôni-
mos: nomes de lugares relativos às formas topográficas, Ponta da Serra /AL.

E ainda, g) Hidrotopônimos: nomes de lugares relativos a acidentes hidrográ-
ficos em geral, Poço da Cacimba /AL; h) Litotopônimos: nomes de lugares relativos 
aos minerais e à constituição do solo, Ponta de Pedra /AL; i) Meteorotopônimos: 
topônimos relativos a fenômenos atmosféricos, Lagoa da Trovoada/AL; j) Morfo-
topônimos: nomes de lugares relativos às formas geométricas, Volta Redonda/RJ e 
l) Zootopônimo: nomes de lugares referentes aos animais, Carneiros/AL.

sistema Toponímico Taxionômico: taxes de natureza antropocultural

a) Animotopônimos: nomes de lugares relativos à vida psíquica, à cultura es-
piritual, Feliz Deserto/AL; b) Antropotopônimos: nomes de lugares relativos aos no-
mes individuais, Delmiro Gouveia/AL; c) Axiotopônimos: nomes de lugares relativos 
aos títulos e dignidades que acompanham nomes próprios individuais, Senador Rui 
Palmeira/AL; d) Corotopônimos: topônimos relativos a nomes de cidades, países, 
estados, regiões e continentes, Palestina/AL; e) Cronotopônimos: nomes de lugares 
relativos aos indicadores cronológicos representados pelos adjetivos novo (a), Brejo 
Novo/AL; f) Ecotopônimos: nomes de lugares relativos às habitações em geral; Ta-
pera/AL; g) Ergotopônimos: topônimos relativos aos elementos da cultura material, 
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Canoas/AL; h) e Etnotopônimos: topônimos relativos aos elementos étnicos isolados 
ou não (povos, tribos, castas) Palmeira dos Índios/AL.

E mais, i) Dirrematopônimos: nomes de lugares constituídos de frases ou enun-
ciados linguísticos, Pé Leve Velho/AL; j) Hierotopônimos: topônimos relativos a no-
mes sagrados de crenças diversas, a efemérides religiosas, às associações religiosas 
e aos locais de culto, Cruzes/AL. Essa categoria subdivide-se em: i.) Hagiotopôni-
mos: nomes de santos ou santas do hagiológio católico romano, São Sebastião/
AL. ii.) Mitotopônimos: entidades mitológicas, Exu/PE; l) Historiotopônimos: nomes 
de lugares relativos aos movimentos de cunho histórico, a seus membros e às da-
tas comemorativas, Batalha/AL; m) Hodotopônimos: topônimos relativos às vias de 
comunicação urbana ou rural, Pontes/AL; n) Numerotopônimos: nomes de lugares 
relativos aos adjetivos numerais, Dois Riachos/AL; o) Poliotopônimos: nomes de lu-
gares relativos aos vocábulos vila, aldeia, cidade, povoação, arraial, Vila Aparecida/
AL; p) Sociotopônimos: nomes de lugares relativos às atividades profissionais, aos 
locais de trabalho e aos pontos de encontro da comunidade, aglomerados huma-
nos, União dos Palmares/AL; q) Somatopônimos: nomes de lugares relativos meta-
foricamente às partes do corpo humano ou animal, Pescoço/AL.

Com base em tais pressupostos, caracterizou-se os nomes dos povoados da 
cidade de Palmeira dos Índios/AL, nos quais se estabelecem uma conexão línguo-
cultural entre a localidade e o topônimo atribuído a ela, em que as partes formam 
um todo representativo, buscando relacioná-los aos atos toponomásticos, especial-
mente aqueles ligados à toponímia dos aglomerados rurais isolados alagoanos.

Um olhar sobre os processos de formação lexical no léxico toponímico

Adota-se o conceito de léxico toponímico de Isquerdo (2012, p.116), que segun-
do a referida autora consiste no conjunto:

as unidades lexicais investidas da função de nome próprio de lugar que 
podem reunir formas do vocabulário comum, alçadas à categoria de 
topônimos; nomes próprios de pessoas, de lugares, de crenças, de en-
tidades sobrenaturais que são ressemantizadas com o fim precípuo de 
nomear um lugar. (ISQUERDO, 2012, p.116)
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Para Zanotto (1996, p. 52.1 3), a formação de palavras no léxico geral “consiste, 
basicamente, na combinação de morfemas, radicais e afixos, possibilitando, assim, 
que o número de palavras de uma língua seja maior que o acervo de elementos”. 
Na formação lexical toponímica não é diferente. Por conseguinte, registra-se com-
binações morfológicas, por exemplo, como Cacimbinhas/AL (morfema lexical ca-
cimb-+ morfema derivacional sufixal inh+ morfema gramatical classificatório vogal 
temática -a + morfema gramatica flexional aditivo -s), Feira Grande/AL (morfema 
lexical feir- + morfema gramatical classificatório vogal temática -a; morfema lexical 
grand- + morfema gramatical classificatório vogal temática -e) entre outras.

Assim, entre os processos de formação de topônimos mais gerais, encontra-
se a derivação e a composição.

A derivação consiste no mecanismo pelo qual a unidade léxica é formada a 
partir da anexação de afixos a uma base autônoma. Basilio (2007, p. 28) explica-
nos que esses elementos linguísticos “apresentam funções sintático-semânticas 
definidas: essas funções delimitam os possíveis usos e significados das palavras a 
serem formadas pelos diferentes processos de derivação”. Subdivide-se em pre-
fixal, sufixal, parassintética e regressiva. Porém, na tradição gramatical, acrescen-
ta-se como processo de formação derivacional a conversão, denominada como 
derivação imprópria.

No entanto, seguimos a linha de pensamento que a conversão (derivação im-
própria) consiste em um processo com características próprias, pois não há ane-
xação de afixos à nova palavra formada, nem há redução de elementos em sua 
formação morfológica, o novo item lexical é formado pela recategorização, isto 
é, pela mudança de sua classe gramatical. Sendo assim, não consideramos, neste 
estudo, um caso de derivação.

Na derivação regressiva, a nova unidade lexical é formada pela redução da 
palavra primitiva. Em outros termos, ocorre o fenômeno da derivação regressiva 
quando a criação da palavra se deve à supressão de um elemento considerado de 
caráter sufixal. Esse processo torna-se importante na formação de substantivos 
derivados de verbos que são chamados de deverbais e são sempre abstratos. Ele 
se opõe às derivações prefixal e sufixal que são progressivas, pelo fato de haver 
redução de uma palavra já existente. Faz-se mediante supressão de elementos ter-
minais (sufixos ou desinências).
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A derivação parassintética ocorre quando a palavra nova é obtida por acrés-
cimo de afixos (prefixo e sufixo) ao mesmo tempo a uma base, de forma que a 
exclusão de um ou de outro morfema derivacional resulta numa formação lexical 
inaceitável na Língua Portuguesa. 

Dentro do quadro derivacional, na formação lexical da toponímia dos povoa-
dos da microrregião geográfica alagoana de Arapiraca, registramos casos apenas de 
derivação sufixal, por exemplo: Tabocal/AL, Corredor/AL, Umbuzeiro/AL, Caldeirão/
Al, Curralinho/AL etc. como será demonstrado nas análises dos dados.

No caso de formação lexical por composição, o novo item lexical é formado 
a partir da junção de mais de uma base léxica (lexia) para obtenção de uma nova 
palavra. Enquanto, na derivação, o processo de formação envolve afixos, que são 
elementos fixos, formas presas, na composição, ao contrário, o procedimento de 
formar palavras envolve a união de uma base à outra.

Conforme Basílio (2007, p. 29), “o que caracteriza e define a função do processo 
de composição é a sua estrutura, de tal maneira que, das bases que se juntam para 
formar uma palavra, cada uma tem seu papel definido pela estrutura”. Em outros 
termos, o que caracteriza a composição é, além de unidade de significação, a exis-
tência de mais de uma base lexical.

Na Língua Portuguesa do Brasil, pode-se distinguir duas formas de composi-
ção: a justaposição e a aglutinação. Segundo Kehdi (1992, p. 43), vale destacar que 
“a estrutura dos compostos é sintática, diferentemente do que ocorre nos casos de 
derivação”.

Na formação dos compostos por justaposição, não há alteração gráfica, nem 
perda linguística nas bases que se unem para formar a nova palavra. Nas palavras 
compostas por justaposição, os termos associados conservam a sua individualida-
de formal. Já na formação dos compostos por aglutinação há perda linguística nas 
bases (ou em uma das bases) que formam o novo vocábulo.

Dentro do quadro da composição, na formação lexical da toponímia dos povo-
ados da microrregião geográfica alagoana de Arapiraca, registramos poucos casos 
de aglutinação, por exemplo: Município Olho d’Água das Flores/AL, Município de 
Tanque d’Arca/AL como serão demonstrados nas análises. Todavia, a justaposição 
se revelou bastante fecunda, Vila Aparecida/AL, Bom Jardim/AL, Oitizeiro de Baixo/
AL, Lagoa das Piabas/AL etc. como será demonstrado nas análises dos dados.
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Seguindo essa diretriz de constituição lexical, Dick (1990) classifica os signos to-
ponímicos quanto ao processo de formação de palavras em: i) Elemento Específico 
Simples: topônimo formado por um único morfema lexical ii) Elemento Específico 
Composto: topônimo constituído por mais de um elemento formador, de diversas 
categorias entre si, mas de uma mesma origem etimológica; iii) Elemento Específico 
Híbrido: topônimo formado por elementos de origem etimológica diferentes.

E ainda, acrescenta que o nome de lugar é formado por dois termos: o primei-
ro chamado de elemento genérico que é relativo à entidade geográfica que irá re-
ceber a denominação identificando-a e singularizando-a dentre outras semelhan-
tes e o segundo termo é o elemento específico, que é o topônimo propriamente 
dito, é o que particulariza a noção espacial. Por exemplo: Lagoa Grande/AL, sendo 
Lagoa (elemento genérico) e Grande (elemento específico). Constituindo uma rela-
ção binômica.

Análise e discussão dos dados

Nesta secção, apresentar-se-á as análises qualitativa e quantitativa dos dados 
que constituíram o corpus deste estudo.

Os nomes dos povoados serão apresentados em fichas lexicográfico-toponími-
cas, para facilitar a leitura e a compreensão destas fichas apresentar-se-á a seguir 
um modelo exemplo, seguido de uma descrição de cada um de seus constituintes.

Modelo adaptado de Dick (2007): fichas lexicográfico-toponímicas

Topônimo – Considera o estudo do nome dos povoados constituintes da cidade 
de Palmeira dos Índios/AL.

Etimologia - Trata da origem etimológica, das categorias gramaticais e da explica-
ção de seu significado por meio da análise diacrônica dos elementos que as cons-
tituem. É o estudo da composição dos vocábulos e das regras de sua evolução 
histórica. Serão consultadas as obras de Cunha (1986) e Tibiriçá (1984)

Taxionomia – As taxes toponímicas permitem interpretar os nomes dos povoa-
dos com maior segurança do ponto de vista semântico, partindo de sua natureza 
física ou antropocultural. Será seguido o modelo apresentado por Dick (1990 e 
posteriores). 
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Estrutura Morfológica – O nome de povoados será dividido em três grupos: ele-
mento específico simples, elemento especifico composto e elemento específico 
híbrido. Nesse item, apresenta-se uma descrição no plano morfológico do topô-
nimo, caracterizando-o em unidades mínimas de significação: morfemas lexicais 
e gramaticais.

informações Enciclopédicas – Levantamento da história dos nomes dos povo-
ados na base do IBGE e/ou por outros meios como: decretos, livros e via web. E 
ainda, a partir de relatos orais

Fonte – Serão creditados às fontes de consultas (informantes, autores, obras e 
sites), nos quais as pesquisas foram realizadas.

As fichas são necessárias para a interpretação dos designativos das localida-
des, em virtude de conter vários campos conceituais (localização, etimologia, infor-
mações lexicais e enciclopédicas, etc.) que fornecem dados relevantes sobre cada 
nome de povoado da cidade de Palmeira dos Índios/AL. 

Fichas lexicográfico-toponímicas dos nomes dos povoados de 
palmeira dos Índios/Al

O vínculo antroponímico entre o linguístico e o cultural pode ser percebido na 
Toponímia Alagoana quando se identifica antropotopônimos na função onomástica 
de designar povoados da cidade de Palmeira dos Índios, como no caso (01) apresen-
tado abaixo.

01 - FICHA LEXICOGRÁFICO-TOPONÍMICA DO POVOADO BONIFÁCIO
Taxionomia: Antropotopônimo; Topônimo: Bonifácio.
Etimologia: sm. Do lat. (1844) bonificare‘bonificação, bonificar’ (CUNHA, 
1986)
Estrutura Morfológica: elemento específico simples: morfema lexical bo-
nific- + morfema derivacional sufixal–(i)o
informações Enciclopédicas: Segundo a tradição, o nome do povoado 
Bonifácio faz referência a uma cura que marcou toda a comunidade na 
época. O morador João Inácio da Silva diz que, em um tempo não tão dis-
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tante, houve uma epidemia chamada popularmente de febre/doença do 
rato. Esta enfermidade ocasionou uma imensa mortandade infantil na po-
pulação da comunidade. Para tentar reverter essa triste situação, o padre 
da região, de nome Abreu, tomou a iniciativa de fazer uma promessa para 
São Sebastião. Ao passar dos tempos a doença, de fato, acabou. Então, o 
padre Abreu fez valer o voto da promessa e determinou que a primeira 
mulher que desse à luz, e caso a criança fosse do sexo masculino, o meni-
no seria batizado com o nome de Bonifácio ‘bonificação’. Após um tempo, 
Dona Maria Gonzaga engravidou e deu à luz ao um menino, cumpriu a 
promessa e pôs no filho o nome de Bonifácio. Assim, nomeando o filho e, 
consequentemente, o povoado também.
Fonte: Relato oral. CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário Etimológico 
nova fronteira da língua portuguesa. 2.ed. Rio de Janeiro: Nova Fron-
teira, 1986

Nesse caso (01), o nome próprio individual atribuído ao povoado Bonifácio faz 
parte de um vocabulário linguístico-histórico. Nele se pode encontrar informações 
que se inter-relacionam com a toponímia e a história cultural popular da localidade, 
pois é por meio da língua que dados são fornecidos para que se possa recuperar 
fatos da realidade sócio-histórico-cultural de um povo. No caso em tela, foi o cum-
primento de uma promessa, um fato socioculturalquedeterminou, por associação 
antroponímica, a representação da crença religiosa de um povo em seu sistema 
linguístico, sobretudo em seu acervo lexical.

Estas representações semânticas intencionais estão ligadas às dadas motiva-
ções extralinguísticas, formando um todo amalgamado e revelam traços sociocultu-
rais da identidade do povo alagoano mediante as particularidades consubstancia-
das no signo toponímico e no conteúdo simbolizado por ele a ser interpretado e/ou 
compartilhado pela/na comunidade.

Já nos casos seguintes (02) e (03), diferentemente do caso (01), há uma motiva-
ção toponímica de natureza física em que o quadro natural do núcleo habitacional 
inicial do povoado funciona como fator condicionante. Nesse sentido, registrou-se 
dois designativos categorizados como litotopônimos ao aludirem aos minerais e à 
constituição do solo da região na qual está inserida o povoado em questão.
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02 - FICHA LEXICOGRÁFICO-TOPONÍMICA DO POVOADO CORURIPE DA CAL
Taxionomia: Litotopônimo; Topônimo: Coruripe da Cal
Etimologia:sm. Do tup. Cururugy ‘rio dos sapos’, segundo frei Vicente Sal-
vados, cronista colonial, apud (TIBIRIÇA, 1985). Já, conforme o professor 
Silveira Bueno, autor do vocabulário tupi-guarani-português, quer dizer 
Cu-ru-ry-pe, rio dos seixos, apud (TIBIRIÇA, 1985); sf. Do lat. XIII vulg. cals 
(cláss. calx, -cis) ‘substância branca resultante da calcinação de pedras cal-
cárias, usada nas argamassas’. (CUNHA, 1986)
Estrutura Morfológica: elemento composto híbrido: morfema lexical co-
rurip- + morfema gramatical classificatório vogal temática -e; forma de-
pendentede+a=da; morfema lexical cal
informações Enciclopédicas: a motivação do nome do povoado Coru-
ripe da Cal está relacionada a dois fatores, a saber: a fabricação da cal, 
substância branca resultante da calcinação de pedras calcárias e o Rio 
Coruripe. Elois Moura de Oliveira, morador que nasceu e se criou no povo-
ado, conta que em aproximadamente há 20 anos, havia vários fornos que 
serviam para extrair a cal das pedras calcárias existentes na localidade. As 
pedras eram queimadas, resultando o líquido branco denominado de cal, 
utilizado na atividade de pinturade casas. Ainda, conforme Elois Moura a 
cal era a principal fonte de renda da comunidade. Nesta época, segundo o 
morador, o povoado “tinha ocupação (trabalho) para todas pessoas do lu-
gar”. A cal também era vendida para várias cidades de Alagoas, como tam-
bém para outros estados, como Pernambuco. Como o Rio Coruripe corta 
o povoado, ele também serviu de motivação toponímica para o nome do 
núcleo do povoamento.Assim, nomeando o povoado pelo topônimo de 
Coruripe da Cal.
Fonte: Relato oral. CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário Etimológico 
nova fronteira da língua portuguesa. 2.ed. Rio de Janeiro: Nova Fron-
teira, 1986. TIBIRIÇÁ, Luiz Caldas. Dicionário de Topônimos Brasileiros 
de Origem Tupi: significado dos nomes geográficos de origem tupi. Brasil: 
Traço, 1985.
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Neste caso (02), em termos de sua funcionalidade descritiva, atestou-se a im-
portância do habitat, mais precisamente da substância branca resultante da calcina-
ção de pedras calcárias, encontrada, à época, em abundância na região do povoado, 
denominada de cal.

A categoria toponomástica dos litotopônimos reflete a relação entre linguístico 
e mundo biossocial, quando o nomeador resgata aspectos naturais da região liga-
dos à constituição do solo.

03 - FICHA LEXICOGRÁFICO-TOPONÍMICA DO POVOADO LAJES DO CAL-
DEIRÃO
Taxionomia: Litotopônimo; Topônimo: Lajes do Caldeirão
Etimologia:sf. XIII De origem controversa lagea ‘pedra de superfície plana, 
lousa’; sm. Do lat. XVI caldārius ‘alimento líquido à base de água’ (CUNHA, 
1986)
Estrutura Morfológica: elemento específico composto: morfema lexi-
cal laj- + morfema gramatical aditivo de número -es; forma dependente 
de+o=do;morfema lexicalcald- + morfema derivacional sufixal -(e)irão
informações Enciclopédicas: A nomenclatura do presente povoado tem 
sua origem marcada pelas pedras que estão por toda parte da localidade. 
O morador Expedito Jiló da Silva conta que o principal motivo de se cha-
mar Lajes do Caldeirão é justamente por causa das ditas pedras, as quais 
todos daquela comunidade chamam de lajes. Devido à proximidade com 
o povoado vizinho, Lagoa do Caldeirão, houve uma unificação das no-
menclaturas. Segundo o senhor Expedito, quando as pessoas chegavam 
questionando sobre a comunidade vizinha, os moradores respondiam: “o 
caldeirão é aqui, mas a laje é mais na frente uma légua”. Desse modo, 
aconteceu, naturalmente, a unificação de ambos os nomes. Portanto, se 
tem o povoado Lajes do Caldeirão devido as pedras/lajes que estão por 
toda parte, como também o sobrenome da localidade vizinha dando ori-
gem ao povoado Lajes do Caldeirão.
Fonte: Relato oral. CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário Etimológico 
nova fronteira da língua portuguesa. 2.ed. Rio de Janeiro: Nova Fron-
teira, 1986.
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É importante considerar, nos casos (02) e (03), o relevante papel das caracterís-
ticas ambientais do território alagoano como fonte motivadora na escolha lexical no 
processo de nomear aglomerados rurais isolados.

Esses nomes se revestem de função onomástica e passam de signo linguístico 
a toponímico, designando um acidente humano. Em outras palavras, eles passam 
do significado lexical para o significado onomástico marcado pelas relações identi-
trias da região. Sendo assim, trazendo para sociedade, sobretudo a local, um conhe-
cimento linguístico-histórico-sociológico sobre a origem dos povoados em tela.

Essa via de reflexão permite dizer, também que os signos toponímicos são (res)
semantizados e (re)adquirem valores que transcendem o próprio ato de nomear, 
assim o denominador resgata aspectos naturais da constituição mineral do solo de 
Palmeira dos Índios/AL como fator influenciador para sua seleção lexical.

Nos casos (02) e (03), pode-se considerar que os nomes dos povoados: Coru-
ripe da Cal e Lajes do Caldeirão, enquanto litotopônimos, são signos toponímicos 
transparentes, representando uma projeção aproximativa do mundo real.

É nessa acepção que se afirma que o signo toponímico se contrapõe ao signo 
linguístico pela sua motivação. Porém não há uma relação direta entre linguagem 
e mundo, e sim um trabalho social designando o mundo por um sistema simbólico 
cuja semântica vai se construindo situadamente.

No âmbito dos fitotopônimos, aqui registrado pelo caso seguinte (04), percebe-
se que o denominador resgata aspectos da flora da região a ser nomeada confir-
mando a importância da vegetação na vida do homem local.

04 - FICHA LEXICOGRÁFICO-TOPONÍMICA DE LAGOA DO CALDEIRÃO
Taxionomia: Fitotopônimo; Topônimo: Lagoa do Caldeirão.
Etimologia:sm. Do lat. XIII lacuna, de lӑcus ‘porção de água circundada por 
terras’ +sm. Do lat. XVI caldārius ‘alimento líquido à base de água’ (CUNHA, 
1986)
Estrutura Morfológica: elemento específico composto: morfema lexical 
lag- + morfema gramatical classificatório vogal temática -a; forma depen-
dente de+o=do; morfema lexical cald- + vogal de ligação -e- + morfema 
derivacional -(i)rão
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informações Enciclopédicas: A explicação deste topônimo advém da 
história de um homem chamado José Camilo Pereira da Fonseca, mais 
conhecido como seu Cazuza. Ele era um vendedor de cachaça de engenho 
e rapadura. Conforme o relato de Ataíde, bisneto de Cazuza, seu bisavô vi-
nha com burros carregados, desde a região de Boca da Mata para Palmei-
ra dos Índios. Ao chegar no lugar, hoje conhecido como povoado Lagoa do 
Caldeirão, Cazuza achou que ali era uma boa região para se estabelecer, 
pois acabara de ficar viúvo e com oito filhos para criar. Juntamente com 
ele também vinha a sua irmã, Josefa Barbosa da Silva, conhecida como 
dona Sinha, esta, por sua vez, trazia dez filhos consigo. Nesta região exis-
tia uma lagoa, que até hoje pode ser notada no povoado, e nesta mesma 
lagoa existia uns pés de caldeiro que é um tipo de vaso para se retirar 
água. Quando os animais estavam com sede, Cazuza dizia aos seus filhos 
e sobrinhos: “vão dar água aos animais naquela lagoa que tem uns pés de 
caldeirão”. A partir disso, virou um costume chamar aquele local de lagoa 
do caldeirão, nome este que perdura até os dias de hoje. Os filhos de seu 
Cazuza e de dona Sinha casaram-se entre si e a partir daí se originou o 
povoado que conhecemos hoje.
Fonte: Relato oral. CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário Etimológico 
nova fronteira da língua portuguesa. 2.ed. Rio de Janeiro: Nova Fron-
teira, 1986.

Neste caso (04), a motivação toponímica é a vegetação local. Daí a caracteri-
zação do nome do povoado Lagoa do Caldeirão na taxe dos fitotopônimos. Como 
afirmam os relatos dos moradores mais antigos, nesta região existia uma lagoa, 
que até hoje pode ser notada no povoado, e nesta mesma lagoa existia uns pés de 
planta chamado de caldeiro que é um tipo de vegetação em forma de vaso para se 
retirar água.

Provavelmente, seria um tipo de mandacaru, também denominado de car-
deiro, é umaplanta da família das cactáceas, muito comum no nordeste brasileiro, 
que na fala do povo, pelo processo de alteração fonética, metaplasmo chamado de 
Lambdacismo - a permuta do fonema /r/ pelo /l/ - é chamado de caldeiro no verná-
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culo popular. O lambdacismo ocorre também em palvras como: almoço >armoço, 
garfo >galfo, entre outras.

Já no caso seguinte (05), tem-se a categoria toponomástica dos zootopônimos, 
representando as características zootoponímicas da diversidade da fauna local, no 
caso em tela, a variedade de pássaros e seus cantos, deixando marcas linguísticas 
na toponímia do povoado.

05 - FICHA LEXICOGRÁFICO-TOPONÍMICA DE LAGOA DO CANTO
Taxionomia: Zootopônimo; Topônimo: Lagoa do Canto.
Etimologia:sm. Do lat. XIII lacuna, de lӑcus ‘porção de água circundada por 
terras’ + sm. Do lat. XIII de cantus, ūs, ‘som musical produzido pela voz do 
homem ou de outro animal’. (CUNHA, 1986)
Estrutura Morfológica: elemento específico composto: morfema lexical 
lago- + morfema gramatical classificatório vogal temática -a; forma depen-
dente de+o=do; morfema lexical cant- + morfema gramatical classificatório 
vogal temática -o.
informações Enciclopédicas: O relato oral de dona Aurelina Fernandes 
de Souza, de noventa e dois anos, moradora que nasceu na comunidade, 
relata que no povoado sempre teve uma lagoa e nesta se encontrava vá-
rios pés de árvores denominadas de braúnas que formavam uma mata 
enorme. As aves da região costumavam dormir naquelas braúnas e co-
meçavam a cantar de madrugada. Por causa desta cantoria, os primeiros 
moradores colocaram o nome de Lagoa do Cântico devido ao cantar das 
aves. Como as pessoas não conseguiam pronunciar o nome cântico, fo-
ram pronunciando Lagoa do Canto, a qual se conhece até esta data.
Fonte: Relato oral. CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário Etimológico 
nova fronteira da língua portuguesa. 2.ed. Rio de Janeiro: Nova Fron-
teira, 1986.

No processo de ocupação humana, aspectos naturais como: flora e fauna se 
revelam meios importantes na observação dos estudos das motivações toponími-
cas, dado o seu caráter referencial, na medida em que retratam o meio ambiente, 
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podendo influenciar e/ou condicionar, muitas vezes, o ato de nomeação espontânea 
como foi demostrado nos casos (04) e (05) analisados neste estudo.

Já quanto aos aspectos antropoculturais, destaca-se que a religiosidade e a fé 
do povo nordestino são algo marcantes, podendo serem observadas, dentre outras 
formas, no léxico toponímico dos nomes de povoados. Os casos (06) e (07) a seguir, 
são registros de topônimos relativos à crença religiosa materializada no signo lin-
guístico em função onomástica.

Melo (2013, p.64) explica que na nomeaçãode lugares comohagiotopônimos 
ocorreu “o processo de deslocamento de topônimos portugueses para nomear mu-
nicípios alagoanos denominados anteriormente com nomes indígenas dos primi-
tivos habitantes”. Isso indica, uma sobreposição toponímica, em que se impõe um 
dado nome em detrimento de outro primitivo.

06 - FICHA LEXICOGRÁFICO-TOPONÍMICA DE RIACHO SANTO
Taxionomia: Hagiotopônimo; Topônimo: Riacho Santo.
Etimologia: sm. Do cast. XVI riacho ‘curso de água natural; adj. Do lat. XIII 
sanctus, -a, -um ‘sagrado, ‘que vive segundo os preceitos religiosos, a lei 
divina’. (CUNHA, 1986)
Estrutura Morfológica: elemento composto híbrido: morfema lexical ria-
ch- + morfema gramatical classificatório vogal temática -o; morfema lexi-
cal sant- + morfema gramatical classificatório vogal temática -o. 
informações Enciclopédicas: primitivamente era o povoado era chama-
do de Riacho Fundo de Cima, por causa do riacho que passa na localidade 
e de sua profundidade.
Segundo a história popular, o que ocasionou a mudança foi a passagem 
de Frei Damião pelo povoado. O líder religioso abençoou o local e mo-
dificou para Riacho Santo abençoando de fato, aquela região que esta-
va muito violenta em determinada época. No dizer de Maria de Lourdes, 
moradora antiga do povoado, foi uma bênção o Frei ter mudado o nome, 
pois antes só se via confusões, roubo, etc. e depois dessa mudança tudo 
mudou para melhor, conforme relata a moradora, o nome do povoado é a 
relação entre o riacho que corta a comunidade e a bênção de Frei Damião, 
santificando a comunidade.
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Fonte: Relato oral. CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário Etimológico 
nova fronteira da língua portuguesa. 2.ed. Rio de Janeiro: Nova Fron-
teira, 1986

No caso (06), ocorre uma mudança por substituição espontânea, resultante do 
uso popular, de um dimensiotopônimo: Povoado Riacho Fundo, de motivação de 
ordem física, para um hagiotopônimo: Riacho Santo na designação do aglomerado 
rural em tela.

Com efeito, evidencia-se a materialização do discurso religioso por meio da 
presença desse topônimo alusivo ao sagrado, àquele que vive segundo os preceitos 
religiosos, à lei divina. Isso pode justificar, sobretudo, a tradição religiosa do povo 
nordestino, representada numa relação simbólica no léxico toponímico ligadas às 
características e especificidades do processo histórico de formação do estado de 
Alagoas.

07 - FICHA LEXICOGRÁFICO-TOPONÍMICA DE SANTO ANTONIO
Taxionomia: Hagiotopônimo; Topônimo: Santo Antônio.
Etimologia: adj. Do lat. XIII sanctus, -a, -um ‘sagrado, ‘que vive segundo os 
preceitos religiosos, a lei divina’. (CUNHA, 1986); sm. Do lat. antonius, que 
por sua vez origina-se do gr. antónios, ‘valioso, inestimável, digno de apre-
ço’. Há estudos, ainda, que sugerem que o nome Antônio tenha vindo do 
grego antheos, que quer dizer ‘alimentado de flores’.
Estrutura Morfológica: elemento composto híbrido:morfema lexical 
sant- + morfema gramatical classificatório vogal temática -o;morfema lexi-
cal anton- + morfema gramatical flexional aditivo de gênero -(i)o
informações Enciclopédicas: o núcleo de povoamento inicial era deno-
minado de sítio ou povoado Gavião. Segundo alguns depoimentos de po-
pulares, na região haviam muitos gaviões, pássaro típico do Nordeste, daí 
a motivação dos primeiros moradores como Alfredo Caetano, João Mes-
sias, Ludugério Amâncio, além de outros, nomearam aquela localidade de 
povoado de Gavião. Ao passar do tempo surge um novo nome, agora po-
voado Santo Antônio, o qual permanece até os dias atuais. De acordo com 
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Verônica, este novo nome surgiu, porque o Bispo Dom Otávio Aguiar não 
gostava do nome Gavião. Então, como o Santo Antônio já era o padroeiro 
e as pessoas eram devotas do Santo, o Bispo sugeriu a troca do nome Ga-
vião por Santo Antônio. Os moradores, por sua vez, aceitaram de imediato 
e solicitaram junto ao prefeito da cidade a troca dos nomes. Desse modo, 
temos hoje o conhecido povoado Santo Antônio.
Fonte: Relato oral. CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário Etimológico 
nova fronteira da língua portuguesa. 2.ed. Rio de Janeiro: Nova Frontei-
ra, 1986. Dicionário de nomes próprios: significado dos nomes. Disponí-
vel em: http://www.dicionariodenomesproprios.com.br/antonio.

Neste caso (07), diferentemente do caso (06), ocorreu uma mudança por subs-
tituição sistemática de um zootopônimo: Povoado Gavião para um hagiotopônimo: 
Povoado Santo Antônio na designação do aglomerado rural, fruto da sugestão da 
autoridade religiosa e acatada pela comunidade. No caso em tela, segundo relato 
de morados, este novo nome surgiu, porque o Bispo Dom Otávio Aguiar não simpa-
tizava com o antigo nome Gavião. Então, sugeriu o topônimo Santo Antônio, nome 
do padroeiro da localidade.

Em termos de sua funcionalidade narrativa, esse fato toponomástico sinaliza, 
mais uma vez, para a inter-relação línguo-cultural na configuração semântica dos 
nomes de referências religiosas, em cujas análises transpareceram, aspectos da fé 
do alagoano correlacionados ao grupo humano da região na qual está inserido o 
núcleo do povoamento.

Além disso, outra questão que se coloca, quanto ao registro dos hagiotopôni-
mos (06) e (07), é o fato de que, pelo menos em nível toponímico, embora se viva em 
um Estado Laico e os cultos religiosos de matriz africana e/ou outros cultos autócto-
nes estarem presentes em nossa herança cultural, não se registrou topônimos que 
fazem referências às manifestações religiosas africanas ou afro-brasileiras, como 
também às religiões autóctones indígenas.

Sendo assim, destaca-se a total hegemonia da religião católica, da crença do 
colonizador europeu, na representação simbólica de nomes de lugares alusivos à 
fé, à proteção divina. Mormente, essa imposição é representada pelo topônimo do 

http://www.dicionariodenomesproprios.com.br/antonio
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dominador usado em função de índices de pertencimento de um dado grupo social, 
estabelecendo configurações ideológicas e pragmáticas de organização social e es-
pacial, apontando tendências de intencionalidade5 do nomeador.

Análise quantitativa

Tabela 1 - Incidência de topônimos por taxionomia na toponímia de povoados de 
Palmeira dos índios/AL

Topônimo Taxionomia Quant. Percentual

Bonifácio Antropotopônimo 01 14,28%

Santo Antonio
Riacho Santo Hagiotopoônimo 02 28,58%

Coruripe da Cal
Lajes do Caldeirão Litotopônimo 02 28,58%

Lagoa do Canto Zootopônimo 01 14,28%

Lagoa do Caldeirão Fitotopônimo 01 14,28%

Total >>>>>>> 07 100%

A partir da tabela 1, aponta-se que foram registrados 5 (cinco) categorias to-
ponomásticas no léxico toponímico dos povoados do município de Palmeira dos 
Índios/AL, enquadradas nas seguintes taxes: Antropotopônimo, Hagiotopônimo, Li-
totopônimo, Zootopônimo e Fitotopônimo.

De acordo com os dados, pode-se indicar que as motivações mais recorrentes, 
portanto de maior produtividade lexical, para a escolha dos nomes dos povoados 
foram as de aspectos de natureza física, dentro deste grupo a constituição mineral 
do solo da região (representada no léxico pelos litotopônimos) e aspectos de natu-
reza antropocultural, a religiosidade (representada no léxico pelos hagiotopônimos) 
do aglomerado rural a ser nomeado.

5. Compreende-se intencionalidade, em sentido amplo, como um projeto de uma intenção (consciente 
ou não), em contextos específicos para objetivos específicos, i. e., todas as estratégias e/ou maneiras 
como o nomeador utiliza os topônimos para realizar seus objetivos comunicativos.
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Tabela 2 - Incidência dos processos de formação lexical na toponímia de povoados de 
Palmeira dos índios/AL

Topônimo Processo de formação toponímico Qt %

Bonifácio (lat.) Elemento Específico Simples 01 7%

Lajes do Caldeirão (lat. + lat.)
Lagoa do Caldeirão (lat. + lat.)

Lagoa do Canto (lat. +lat) Elemento Específico Composto 03 46,5%

Santo Antonio, (lat. + gr.)
Coruripe da Cal (tup. + lat.)
Riacho Santo (cast. + lat.)

Elemento Composto Híbrido 03 46,5%

Total >>>>>>> 07 100%

No que diz respeito às estruturas mórficas dos nomes, observou-se a pouca 
produtividade lexical de topônimos simples, na verdade, houve apenas 1 (um) re-
gistro de desse tipo de estrutura morfossintática: Povoado Bonifácio; deferente-
mente da produtividade dos compostos com 6 (seis) casos registrados, conforme 
a Tabela 2.

É interessante ressaltar que nos sintagmas toponímicos, o segundo elemento 
linguístico (o topônimo propriamente dito) exerce uma função restritiva, por exem-
plo: Lagoa do Canto, do Caldeirão, Riacho Santo. Podendo ligar-se ao primeiro ele-
mento de forma mediata ou imediatamente, ou seja, com ou sem o auxílio de co-
nectivo; o processo de adjetivação é um recurso linguístico importante nesse tipo 
de sintagma toponímico. Pois, há um acréscimo semântico na significação básica do 
elemento nuclear.

Quanto à origem, registrou-se elementos compostoshíbridos de diferentes 
etimologias, provavelmente em razão dos contatos interlinguísticos ocorridos du-
rante o processo de formação da língua. A saber: étimos latinos, gregos, castelha-
nos e tupi.
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Considerações finais

Após as análises, pode-se afirmar que a história dos povoados da cidade de 
Palmeira dos Índios/AL, não apresenta documentação escrita suficiente para o es-
tudo da origem de seus topônimos e suas motivações. Sendo assim, essas infor-
mações são, geralmente, recuperadas por meio da tradição oral presentes em uma 
memória toponímica.

Ao se analisar os signos toponímicos, deve-se atentar para o fato de que alguns 
deles são facilmente compreensíveis porque o semanticismo que sugerem ainda 
não se cristalizou; outros apresentam dificuldade dupla, seja quanto à origem eti-
mológica da palavra ou quanto aos significados intrínsecos. Assim, depende da re-
cuperação de elementos do discurso que são constitutivos do sentido, tais como o 
contexto sócio-histórico, no qual o topônimo está inserido.

Quanto às escolhas lexicais dos aglomerados rurais estudados, atestou-se que 
a permanência e/ou a mudança do topônimo são resultados de uma representação 
intencional, na qual um sujeito-nomeador procura impor na atividade linguística 
uma demarcação de domínio, de posse, de identidade consubstanciada no signo 
toponímico a ser interpretado e compartilhado pela/na comunidade. Nesse sentido, 
o nome do povoado se revela uma (re)criação, com suas (re)significações que carre-
ga algo da alma do nomeador local, sendo então diferente de qualquer outro signo 
linguístico usado no léxico geral desses grupos sociais.

No âmbito das mudanças toponímicas, identificou-se casos de mudanças por 
substituições espontâneas, resultante do uso popular, que se deu por eliminação 
do nome antigo por outro nome novo, por exemplo o Povoado Riacho Fundo para 
Povoado Riacho Santo; como também casos de mudança sistemáticas, fruto da im-
posição de autoridades ou de sugestão acatada pelas autoridades; por exemplo, 
Povoado Gavião para Povoado Santo Antônio. Em ambos os casos, o centro de força 
para a mudança foi a Igreja. Entende-se, que essa característica, ainda é remanes-
cente da tradição de devoção aos santos enraizada nos povoados alagoanos, à épo-
ca, dos nascentes núcleos habitacionais.

É interessante apontar que a relação entre a intencionalidade do nomeador e 
a interpretação da comunidade não é estabelecida naturalmente, mas apenas me-
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diada pelo signo toponímico tal como ela o percebe, inserido em um dado contexto 
situacional, dentro da cultural em que vivem.

Quanto às motivações, detectou-se que os nomes aqui estudados são decor-
rentes não de um único determinante, mas da convergência de fatores linguísticos 
e extralinguísticos, formando um todo amalgamado como estrutura composicio-
nal do signo toponímico, com efeito, eles apresentaram sempre uma motivação de 
natureza física ou antropocultural, dentro de um processo paradigmático e sintag-
mático de possibilidades, a selecionar uma delas, a que mais respondesse às suas 
necessidades momentâneas de opção, ou seja, a motivação envolve uma complexa 
interação das condições do homem e do ambiente total em que se encontra.

Seguindo essa linha de pensamento, nota-se que o denominador ao escolher 
um determinado nome de povoado em Alagoas, num processo seletivo, não o faz 
aleatoriamente, sem que este topônimo, de certa forma, não tenha para ele um 
significado, uma importância e que reflita aspectos peculiares do lugar: físicos, his-
tóricos, políticos, culturais.

Por fim, pode-se apontar que, semanticamente, os topônimos nomearam os 
povoados de duas maneiras: i) de forma descritiva – a partir de suas características 
objetivas mais relevantes, por exemplo: Coruripe da Cal, Lagoa do Caldeirão ou ii) de 
forma metafórica, ou seja, de modo subjetivo por associação, por exemplo, aspec-
tos atribuídos ao lugar pelo nomeador: Riacho Santo, Bonifácio.
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A EsTRUTURAÇÃO COMpOsiCiONAl DO GÊNERO 
TEXTUAl hOMiliA: ANálisE TEXTUAl DisCURsiVA DO 
plANO DE TEXTO

FRANCisCO liNDENilsON lOpEs (UERN)
MARiA EliETE DE QUEiROZ (UERN)

introdução

A Análise Textual dos Discursos (ATD) considera o texto dentro de um quadro 
dialético no qual se considera o todo textual em função das suas partes e vice-ver-
sa. Nesse quadro dialético as unidades textuais se organizam em uma hierarquia 
complexa que envolve unidades de base responsáveis pela produção co(n)textual 
do seu sentido. 

Nas perspectivas de quem, por um lado, produz e, por outro, de quem recons-
trói e interpreta um texto, a composição de um modelo estrutural global do texto, 
isto é, de um plano de texto, é o que permite a interação entre produtor e leitor que 
negociam as escolhas textuais do seu projeto de dizer construído e reconstruído 
nos dois polos da interação.

O presente trabalho faz parte de um estudo mais amplo que investiga o gêne-
ro textual homilia a luz dos níveis e categorias de análise propostos pela ATD. Aqui 
nos cumpre tão somente investigar a estruturação composicional do gênero textual 
homilia partindo do estudo do seu plano de texto. Nessa intenção, fazemos primei-
ramente uma breve reflexão sobre o quadro teórico da ATD com destaque para 
as operações de textualização e os níveis segmentais das proposições, sequências, 
planos de texto e peritexto para, em seguida, analisar o plano de texto da homilia 
do Papa Francisco proferida na Santa Missa pela Evangelização dos Povos, em julho 
de 2015, em Quito no Equador.
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A análise textual dos discurso (ATD)

O modelo teórico-metodológico concebido por Jean-Michel Adam correspon-
dente ao que ele chama de Análise Textual dos Discursos (ATD) foi sistematizado 
na obra A linguística Textual: introdução a análise textual dos discursos, publicada no 
ano de 2008 na França e, no mesmo ano, traduzida para ao português. Na verdade, 
desde obras anteriores o autor já ensaiava a construção desse dispositivo teórico-a-
nalítico que se baseia na tese da existência de diversas dimensões que confluem no 
texto: a dimensão discursiva que surge da situação de enunciação-interação na qual 
se produz o texto e dos esquemas estabelecidos pelos géneros dos discursos socio-
culturais aos quais pertence; e a dimensão textual que é resultante de uma série de 
operações de encadeamento (cf. HERRERO CECILIA, 2006, p. 86).

Adam (2011, p. 25) afirma que sua ATD pretende trazer, ao mesmo tempo, “res-
postas à demanda de proposições concretas sobre a análise de textos” e “uma re-
flexão epistemológica e uma teoria do conjunto”. Para o autor, a complexidade do 
objeto “texto” justifica o recurso a várias teorias no intuído de dar a esse objeto uma 
teoria própria que pense “suas relações com o domínio mais vasto do discurso em 
geral”. Assim, o autor propõe uma nova perspectiva para uma análise textual-dis-
cursiva que deve ser “desvencilhada da gramática de texto” e “emancipada da análi-
se do discurso francesa (ADF)” (ADAM, 2011, p. 43). Isso carreia uma nova localização 
da Linguística Textual (LT) nos estudos linguísticos, conforme ilustra o esquema a 
seguir:

Imagem 01 – Nova localização da Linguística Textual   

Fonte: Esquema 3, Adam (2011, p. 43)
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Conforme se depreende do esquema anterior, o modelo da ATD concebe a LT 
em sua inter-relação com a Análise do Discurso (AD) de maneira que a LT é vista 
como “um subdomínio do campo mais vasto da análise das práticas discursivas” 
(ADAM, 2011, p. 43). Em outro momento, Adam (2011) anuncia o seu entendimento 
com relação ao papel da LT dentro de uma AD:

“[...] a linguística textual tem como papel, na análise de discurso, teorizar 
e descrever os encadeamentos de enunciados elementares no âmbito 
da unidade de grande complexidade que constitui um texto. Ela tem 
como tarefa detalhar as ‘relações de interdependência’ que fazem de 
um texto uma ‘rede de determinações’ (WEINRICH, 1973, p. 174). A lin-
guística textual concerne tanto à descrição e à definição das diferentes 
unidades como às operações, em todos os níveis de complexidade, que 
são realizadas sobre os enunciados. ” (ADAM, 2008, p. 63).

Percebemos, então, que a redefinição dos campos de atuação da LT e da ADF, 
as coloca numa situação de separação e complementariedade quando da partilha 
de tarefas e de objetos de estudo (cf. ADAM, 2011, p. 24). Diante de tais papeis, a ATD 
que Adam (2011) concebe vê o texto como um todo configurado cuja composição é 
regulada por diversos módulos ou subsistemas em constante interação. Segundo 
interpreta Herrero Cecilia (2006), tal visão da textualidade procura destacar:

[...] a organização que regula a coesão e a coerência dos enunciados 
estruturados como uma totalidade semântica, construída segundo os 
esquemas composicionais que lhes impõem os gêneros e subgêneros 
responsáveis por regular a comunicação dentro dos diversos discursos 
existentes na realidade sociocultural. (HERRERO CECILIA, 2006, p. 85, 
tradução nossa, grifos do autor)

Dessa forma, estamos diante de um projeto teórico-metodológico muito arro-
jado que busca dar conta, como afirma Adam (2011, p. 23) “da produção co(n)textual 
de sentido, que deve fundar-se na análise de textos concretos”. Notadamente não 
dispomos de espaço no presente trabalho para discorrer sobre todo esse aparado, 
até porque esse não é nosso objetivo, mas é necessário destacar que assumimos 
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todos esses postulados do autor e tantos outros que incorporaremos em nossa 
análise textual-discursiva a seguir.

A estrutura composicional dos textos no marco da ATD

Adam (2011, p. 255) deixa transparecer a questão de fundo dos estudos sobre a 
estruturação dos textos no início do Capítulo 5 da já mencionada obra Introdução a 
Linguística Textual, qual seja: de que se compõe um texto? A resposta a essa questão 
dada pela ATD tem por base “a dialética das relações entre o todo e as partes” que 
o autor focaliza da seguinte maneira: 

O reconhecimento do texto como um todo passa pela percepção de um 
plano de texto, com suas partes constituídas, ou não, por sequências 
identificáveis. A percepção de uma sucessão (estrutura que chamare-
mos sequencial, no sentido amplo do termo) é inseparável de uma com-
preensão sintética das partes e do conjunto que elas formam. (ADAM, 
2011, p. 256)

Tal dialética das partes e do todo postula uma complexa relação dos entes 
micro e macrotextuais que concorrem para a composição do sentido de um deter-
minado texto. Por esse viés, entende-se que os textos apresentam uma composição 
global formada pela inter-relação de elementos menores que se entrelaçam de ma-
neira complexa. Na verdade, essa concepção dialética parte-todo está contida nos 
Esquemas 1 e 5 de Adam (2011) nos quais ele identifica as unidades composicionais 
de um texto desde o nível mais elementar (no Esquema 1) aos níveis mais comple-
xos (Esquema 5). Nos permitiremos, neste trabalho, abordar apenas o Esquema 5, 
tendo em vista que o nosso interesse são as unidades composicionais complexas, 
mais especificamente os planos de texto e as sequências textuais. Assim, vejamos 
o Esquema 5: 
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Imagem 2 – Operações de textualização

Fonte: Adam(2011, p. 64)

O Esquema 5 detalha o conjunto das operações de textualização das quais a 
ATD se ocupa. Em suma, o que o Esquema 5 mostra é a forma como Adam (2011) 
concebe a interação entre as unidades da base textual: um duplo movimento de 
relações, sendo que tais unidades se submetem a operações de segmentação ge-
rando unidades textuais menores que, por sua vez, são reunidas em unidades de 
ordem superior de complexidade através da operação de ligação. Dessa maneira, as 
operações de segmentação e ligação promovem um duplo movimento que é des-
cendente (responsável pela descontinuidade entre unidades maiores e menores) e 
ascendentes (responsável pela continuidade entre unidades menores e maiores).

Focalizando nos setores do esquema que nos interessa no presente trabalho, 
observemos a operação de segmentação assinalada pelo índice [6] do esquema, que 
opera o recorte do texto em algumas das unidades de maior complexidade: os pe-
ríodos e/ou sequências. Observemos também, um processo contrário ao primeiro, a 
operação de ligação assinalada pelo índice [7] do esquema, que opera a reunião dos 
períodos e/ou sequências em uma unidade de ordem superior de complexidade: 
as partes de um plano de texto. É importante destacar que o autor utiliza a notação 
“e/ou” para postular a existência de um “continuum” entre o período e a sequência 
que os conduzem ora a distinção, quando o grau de complexidade da organização 
interna é maior, ora a equivalência, quando o grau de complexidade é menor. (cf. 
ADAM, 2011, p. 205) Também vale salientar que as partes do plano de texto podem 



44

XXVI Jornada do Gelne

coincidir ou não com as noções clássicas de parágrafo, no texto em prosa, ou estro-
fe, no texto em verso, que para Adam (2011, p. 107) são apenas “unidades gráficas”. 
De aí por diante, as operações de segmentação e ligação se sucedem no Esquema 
5 ampliando as descontinuidades e as continuidades da materialidade textual até 
chegar na região limítrofe, chamada de Peritexto.

É possível perceber, pois, que o modelo de Adam (2011) postula uma escala hie-
rárquica que pode ser percorrida por dois movimentos: um ascendente, partindo 
dos níveis mais complexos; e outro descendente, partindo dos níveis mais elemen-
tares. Tais movimentos representam o procedimento de análise da ATD que promo-
ve recortes na materialidade textual, mas sem perder de vista o todo do texto e sua 
conexão com o discurso que veicula. Dessa forma, podemos dizer que entender um 
texto como “um todo”, em última análise, equivale a dizer que a compreensão desse 
texto passa pela compreensão dos “trechos sucessivos formando subconjuntos em 
seu interior” (MEYER, 1992 apud ADAM, 2011, p. 255). De outra parte, na perspectiva 
da análise textual, essas unidades ou subconjuntos são tomadas como categorias 
de análise no marco da ATD, como afirma Passeggi et al. (2010, p. 269). Com efei-
to, o próprio Adam (2011) já destacava a proeminência da análise textual de tais 
unidades, quando afirmou que as operações de textualização, “são estritamente 
metalinguísticas e só tem valor na medida em que permitem analisar os fatos con-
siderados” (GARDES-TAMINE apud ADAM, 2008, p. 65).

 Portanto, a essência do Esquema 05 de Adam (2011) demonstra que as unida-
des de análise textual estão sujeitas, ao mesmo tempo, a operações de segmenta-
ção e a operações de ligação. O estudo de uma unidade textual no viés da ATD pode 
se dar na perspectiva da sua descontinuidade (através das operações de segmenta-
ção) ou da sua continuidade (através das operações de ligação). O nosso interesse 
no presente artigo é estudar a unidade textual “plano de texto” e o faremos descon-
tinuamente (analisando a sua segmentação em parágrafos, períodos e/ou sequên-
cias) e continuamente (analisando a ligação de suas partes para formar a unidade 
textual). Vale salientar que para estudar as operações de ligação as quais o plano de 
texto está sujeito faz-se necessário também o estudo dos limites peritextuais.

Assim, vejamos de forma sintética o que se entende por peritexto, plano de 
texto, períodos e sequências:
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Tabela 01: conceitos-chave

Peritexto

O plano peritextual diz respeito “ao conjunto do aparelho de en-
quadramento de um texto” (ADAM; HEIDMANN, 2011, p. 28), i.e., 
aos “limites ou fronteiras materiais de um texto”. (ADAM, 2011, p. 
64). São exemplos de dados peritextuais: os enunciados do título e 
do subtítulo, os intertítulos, a dedicatória, o prefácio, o lide, a quar-
ta capa de um livro, etc. 

Plano de 
texto

Elementos estruturantes do texto que permitem a (re)construção 
da organização global de um texto, conforme o modus prototípico 
de um gênero Textual. Eles “desempenham papel capital na compo-
sição macrotextual do sentido” (ADAM, 2011, p. 377) e são “o prin-
cipal fato unificador da estrutura composicional” (Ibidem, p. 258).  
Podem ser convencionais, i.e., “fixado pelo estado histórico de um 
gênero ou subgênero de discurso” ou ocasionais, i.e., “inesperado, 
deslocado em relação a um gênero ou subgênero de discurso” (Ibi-
dem, p. 258).

Períodos e/ou 
sequências

Ambos são unidades composicionais de bases e ambos são agru-
pamentos de proposições-enunciados conforme demonstra o já ci-
tado Esquema 5. Os períodos são “conjuntos mais ou menos com-
plexos de enunciados que entram na composição textual” e levam 
em conta “as conexões lógico-gramaticais” e “rítmicas” (Ibidem, pp. 
106-107). Os períodos são “unidades textuais frouxamente tipifica-
das” ao passo em que as sequências são “unidades textuais com-
plexas, compostas de um número limitado de conjuntos de pro-
posições-enunciados: as macroproposições” (Ibidem, pp. 204-205). 
As sequências podem ser denominadas Narrativa, argumentativa, 
explicativa, dialogal e descritiva. Muitas vezes a diferença entre um 
período e uma sequência é uma questão de grau de complexidade, 
por isso, postula-se a existência de um continuum entre ambos.

Fonte: Elaboração Nossa
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Por fim, nos cumpre asseverar com base em Adam (2011, p. 278) que a missão 
de perscrutar a estrutura composicional de um texto significa: em perspectiva des-
cendente, perceber o seu ordenamento em um plano de texto e categorizar suas 
bases de composição sequencial, sobretudo em termos de dominante sequencial, 
vendo se comporta ou não sequências tipificadas; em perspectiva ascendente, per-
ceber suas relações peritextuais, ou seja, as relações do texto com suas fronteiras 
imediatas. Embora o nosso foco no presente trabalho seja a análise do plano de 
texto, em alguma medida, é esse o percurso que nos propomos a seguir.

Análise do plano de texto do gênero textual homilia

Com base nas reflexões teórico-metodológicas apresentadas, iremos agora 
analisar o plano de texto da homilia proferida pelo Papa Francisco na Santa Missa 
pela Evangelização dos Povos1, realizada na manhã da terça-feira, 07 de julho de 
2015, no Parque do Bicentenário, em Quito Equador. Apesar de ter sido traduzida 
a diversos idiomas, aqui iremos nos basear na versão em espanhol tal qual foi pro-
ferida.

A contextualização da homilia objeto de nossa análise 
 
A homilia é um gênero textual encrustado na missa, encontra sua previsão e 

exigência nos documentos da Igreja Católica que disciplinam a ordem ritualística 
das celebrações. De forma esquemática, vejamos onde a homilia se situa:

1. No original: “Santa missa por la evangelización de los pueblos”.
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Imagem 03 – Localização do gênero homilia na missa

Fonte: elaboração nossa

Como se pode ver no esquema, a homilia é um gênero textual que deve ser 
tomado no bojo de um evento discursivo maior: a missa. Dessa forma, a homilia 
deve estar em sintonia com todo o conjunto dos ritos (não só o da palavra no qual 
se insere, mas também com todos os outros). 

O gênero textual homilia

O termo “homilia” vem do grego, “Ομιλέω”, e significa “estar em companhia”, 
“ajuntar-se a”, “conversar” (LIBANIO, 2005, p. 51). De fato, no âmbito religioso do 
Cristianismo, a conversa em torno da “Palavra”, isto é, em torno das Sagradas Es-
crituras da Bíblia, é prática usual e muitos sacerdotes se referem ao momento da 
homilia como momento da “partilha da Palavra” (BUYST, 2007), “comunicação homi-
létia” (BECKHÄUSER, 2003) ou “comunicação da Palavra” (RIGO, 2008). Os primeiros 
modelos de homilia ao estilo de um colóquio estão presentes na Bíblia:

No evangelho, deparamos com a cena de Jesus lendo e comentando 
uma passagem de Isaías (Mc 6, 1-6; Lc 4, 16-30). Era um costume no 
mundo judaico de que Jesus fez uso, como membro do povo e piedoso 
frequentador da sinagoga. O mesmo aconteceu com Paulo, que estando 



48

XXVI Jornada do Gelne

presente com seus companheiros na sinagoga de Antioquia na Pisídia, 
convidado pelo chefe, tomou a palavra e fez o maravilhoso anúncio da 
Boa-Nova da ressureição de Jesus (At 13, 13-43). Eram os antecedentes 
bíblicos de nossa homilia. (LIBANIO, 2005, p. 51).

Na atualidade, a homilia, enquanto meio para a conversão de fiéis se reves-
te de um papel atualizador mais que interpretante das Sagradas Escrituras. Para 
Libanio (2005, p. 54), “sendo Palavra de Deus, encerra um sentido maior que vale 
para todos os tempos, embora reinterpretados na nova conjuntura. A homilia é uma 
ajuda para os fiéis fazerem tal releitura da Bíblia para sua vida presente”. Tem-se aí, 
pois, o propósito comunicativo da homilia nos dias atuais: compartilhar visões ou 
representações dos textos sagrados em função da conjuntura social e política-his-
tórica do momento presente.

Em relação a sua caracterização como gênero textual, a homilia orbita uma 
zona fronteiriça entre a modalidade oral e a modalidade escrita. Não é raro vermos 
nas missas e demais celebrações ordinárias o sacerdote que preside a cerimônia 
pronunciar a homilia de viva voz, no improviso e sem o auxílio de textos lidos, mais 
ou menos na linha do que se fazia nos tempos bíblicos. Contudo, em celebrações 
mais especiais, quando não totalmente lida, também é comum o amparo a uma ver-
são escrita da homilia, mais cuidada, fruto de um longo processo de reflexão que, 
por exemplo, Libanio (2005, pp. 55-62) descreve em quatorze momentos a modo de 
um passo a passo preparativo.

No caso da homilia que ora analisamos, o Papa Francisco a profere em uma via-
gem apostólica, ocasião que pede um maior cuidado em relação a composição do 
texto, tendo em vista a repercussão que as palavras e ideias ali contidas podem ter 
por se tratar da pessoa do Sumo Pontífice, Santo padre da Igreja Católica e chefe de 
estado do Vaticano, quem se responsabiliza por ela. Via de regra, esse caráter pro-
tocolar está presente em todas as enunciações do Papa, embora Francisco costume 
quebrar protocolos. No caso em tela, o Papa leu a homilia previamente escrita do 
púlpito, em uma posição privilegiada no palco montado no Parque do Bicentenário 
para a missa campal. Por isso, o que pretendemos analisar no presente trabalho é a 
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versão escrita da homilia lida na missa e não sua transcrição ipsis litteris.

Disposição tipográfica da homilia

A homilia em análise foi organizada em treze blocos ou porções textuais sepa-
radas por um espaço em branco, semelhantes aos parágrafos. Trataremos essas 
treze porções textuais, do ponto de vista tipográfico, como treze parágrafos, apesar 
do texto não apresentar o típico recuo da margem esquerda para sinalizá-los. Além 
dessas, outras duas porções textuais envolvem o texto principal e delimitam o es-
paço tipográfico da homilia, as chamaremos de porções peritextuais de início e de 
fim de página. As imagens a seguir reproduzem a página inicial e final da homilia e 
ilustram essa disposição tipográfica: 

Imagem 04 – disposição tipográfica da homilia

Fonte: Libreria Editrice Vaticana
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O plano de texto da homilia

 Vejamos, abaixo, a tabela-síntese dos elementos que compõem o plano de tex-
to desse gênero. Vale salientar que tabulamos a homilia numerando as linhas para 
facilitar a análise. Também separamos os blocos textuais em caixas, de maneira a 
preservar na nossa tabulação as delimitações tipográficas do texto original (vide 
anexo). Por último, salientamos que nas análises seguintes reproduziremos trechos 
da homilia com tradução nossa ao português, caso se deseje verificar o trecho ana-
lisado na língua original, basta consultar o anexo se guiando pela numeração das 
linhas. Isso posto, vejamos o esquema a seguir:

Imagem 05 – plano de texto da homilia

1 2 3 4 5

cabeçalho apresentação desenvolvimento fechamento adendo

Fonte: elaboração nossa

O esquema anterior é um esboço do plano de texto que conseguimos recons-
truir a partir da leitura atenta da homilia. Como já dissemos anteriormente dois 
blocos de texto delimitam a homilia no seu início e fim, o cabeçalho (1) e o adendo 
(5) cuja função nos parecer ser contextualizar e acrescentar informações. 

Em (1) ocorre a contextualização da homilia na qual a sequência textual descri-
tiva de faz muito presente para especificar a situação comunicativa (linha 001 - “via-
gem apostólica”), o evento comunicativo (linha 004 – “Santa Missa pela evangelização 
dos povos”), o principal sujeito envolvido ( linha 001 - “o Santo Padre Farncisco”), a 
localização no espaço da situação e do evento comunicativo (linha 002 - “Equador, 
Bolívia e Paraguai” e linha 006 - “Parque do Bicentenário, Quito”) e a localização no 
tempo da situação e do evento comunicativo (linha 003 - “5-13 de julho de 2015”, li-
nha 007 “terça 7 de julho de 2015”). 

Em (5) ocorre um adendo ao texto da homilia onde se acrescenta um bloco de 
texto intitulado “palavras improvisadas ao fim da missa no Parque do Bicentenário” 
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(linhas 125-126). Palavras essas proferidas pelo Papa ao final da missa que, na ver-
são impressa divulgada pela Santa Sé, aparecem juntas ao texto principal da homilia 
em posição peritextual, mas que na versão oral, registrada nas gravações em vídeo 
da imprensa, guardam distâncias uma da outra de pelo menos quarenta minutos. 
Contudo, a relação peritextual é inegável, sobretudo do ponto de vista temático, já 
que nessas palavras improvisadas o Papa retoma o tema da homilia e acrescenta 
mais um pedido: “[...] que sejamos verdadeiramente irmãos, que a Igreja seja uma 
casa de irmãos. Que Deus os abençoe e lhes peço que não se esqueçam de rezar 
por mim.” (linhas 129-130).

O corpo do texto é o que se encontra entre as linhas 008 e 124 no qual o plano 
de texto se compõe basicamente de três momentos: apresentação, desenvolvimento, 
fechamento. Em relação as sequências textuais que aí se encontram, percebemos 
grande incidência da argumentação e da explicação conduzindo a tessitura do tex-
to, com predominância da primeira sobre a segunda. Também aparecem, embora 
de maneira secundária, as sequências narrativas e descritivas. Talvez fosse melhor 
tratar da narração e da descrição na homilia em análise como períodos narrativos e 
descritivos e não como sequências, dado o baixo grau de complexidade de sua es-
truturação interna (cf. ADAM, 2011, p. 205).  Vejamos exemplos dessa estruturação 
sequencial nos setores do plano de texto.

Na apresentação (2), o tema da homilia é anunciado como uma tese a ser sus-
tentada: “A palavra de Deus nos convida a viver a unidade para que o mundo acre-
dite” (linha 008). O tema condutor da homilia é a “unidade” que será objeto de re-
presentações discursivas e a tese a ser defendida é o convite que a palavra de Deus 
faz à unidade que deve ser aceito pelos povos sob pena de lhes ser imputado a 
descrença ou a falta de fé. Percebe-se pela tese principal a linha argumentativa a ser 
adotada: o jogo causa ou condição-consequência: <causa/condição> (se) não aceitar 
o convide da palavra de Deus para viver a unidade, <consequência> o mundo não 
acreditará na sua fé.

A linha argumentativa postulada na apresentação será perseguida ao longo do 
desenvolvimento (3), momento no qual serão inseridas ou encaixadas na argumen-
tação a explicação (em maior medida), a narração e a descrição (em menor medida). 
Nesse trecho do texto o autor busca:
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a) contextualizar o texto bíblico fonte: “«Pai, que sejam um, para que o 
mundo creia»: assim o almejou, levantando os olhos ao céu. A Jesus brota-
Lhe este pedido num contexto de envio: Como Tu me enviaste ao mundo, 
Eu também os enviei ao mundo.” (linhas 022-024)

b) atualizar e explicar o texto bíblico fonte reinterpretando seus funda-
mentos: “Também nós constatamos no dia a dia que vivemos num mun-
do dilacerado pelas guerras e a violência. Seria superficial pensar que a 
divisão e o ódio afetam apenas as tensões entre os países ou os grupos 
sociais.” (linhas 026-029)

No fechamento (4) toda a argumentação em torno do tema da homilia conflui 
para aproximar a noção de “unidade” bíblica em “união dos povos”. Nesse momento 
final do texto o autor busca:

a) retomar os principais argumentos: “O nosso grito, neste lugar que lem-
bra aquele primeiro da liberdade, atualiza o grito de São Paulo: «Ai de 
mim, se eu não evangelizar!» (1 Cor 9, 16). É tão urgente e premente como 
o daqueles desejos de independência.”(linhas 107-109)

b) solicitar comprometimento por parte dos ouvintes: “Irmãos, tenham o 
sentimento de jesus. Sejam um testemunho de comunhão fraterna que se 
torna resplandecente!” (linhas 110-111)

c) concluir equiparando “unidade” a “união dos povos”: “Dando-se, o ho-
mem volta a encontrar-se a si mesmo com a sua verdadeira identidade 
de filho de Deus, semelhante ao Pai e, como Ele, doador de vida, irmão 
de Jesus, de Quem dá testemunho. Isto é evangelizar, esta é a nossa 
revolução – porque a nossa fé é sempre revolucionária – este é o nosso 
grito mais profundo e constante.” (linhas 119-123)
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Conclusão

As primeiras descobertas de nossas análises apontam para a materialização 
de um plano de texto ocasional composto por cinco partes. Duas delas são peri-
textuais e encapsulam e/ou delimitam o texto em seu início e fim. As três partes 
restantes correspondem ao corpo do texto em si: uma parte introdutória na qual o 
Papa cita, com efeito de retomada, o Evangelho; uma parte de desenvolvimento do 
tema, momento no qual se desenvolve o tema da homilia, o dogma da “unidade”, 
conjugando elementos   dogmáticos e sócio históricos e, ainda, uma parte final na 
qual se percebe a atualização do sentido dogmático da unidade como “união” dos 
povos, seguindo-se a isso um chamamento ao compromisso com as virtudes cris-
tãs, dentre elas a fraternidade, a doação, a caridade como formas práticas de mani-
festar o amor ao próximo.
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Anexo – homilia do papa francisco 
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introdução

O presente trabalho tem como objetivo analisar a modalização epistêmica as-
severativa no 3gênero entrevista de seleção de emprego, gênero este que faz parte 
do universo empresarial e é utilizado, principalmente, por profissionais da área de 
Recursos Humanos para aprofundar questões relacionadas às competências e habi-
lidades de candidatos a vaga de emprego, em processos de recrutamento e seleção 
de pessoal, conforme comenta Adelino (2016). 

Assim, tomamos os modalizadores como recorrentes estratégias semântico
-pragmáticas que manifestam movimentos discursivos de engajamento entre en-
trevistador e entrevistado, nas entrevistas de seleção de emprego, fruto da caracte-
rização da natureza argumentativa desse gênero discursivo. 

A justificativa da nossa escolha se dá pela constatação de que poucos traba-
lhos científicos são desenvolvidos com o propósito de pesquisar os textos falados, 
principalmente no âmbito empresarial, e mais ainda nesse gênero, na perspectiva 
teórica aqui adotada. A relevância desta investigação, portanto, é justificada pela 

1. janete_adelino@hotmail.com

2. erypn@hotmail.com

3. A noção de gênero que trazemos é com base em Bakhtin (2011[1979]). Para este autor os gêneros são 
formas relativamente estáveis de enunciados, elaborados de acordo com as condições específicas de 
cada campo da comunicação humana. 

mailto:janete_adelino@hotmail.com
mailto:erypn@hotmail.com
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possibilidade que tivemos, com base nas análises empreendidas, de perceber o 
funcionamento dos modalizadores no gênero discursivo entrevista de seleção de 
emprego. 

Este artigo se constitui inicialmente de alguns conceitos a acerca da modaliza-
ção discursiva, principalmente sobre a epistêmica asseverativa, tema central deste 
recorte da nossa pesquisa. Em seguida, passamos a uma abordagem metodológica 
em que explicamos como a investigação foi realizada. Logo após seguimos para a 
análise do corpus e discutimos os resultados alcançados. Por fim, apresentamos 
algumas considerações sobre os resultados obtidos.

Acrescentamos que esse trabalho é um recorte de uma pesquisa de doutora-
do, realizado no Programa de Pós-graduação em Linguística, da UFPB, que estudou 
a modalização como estratégia argumentativa no gênero supra mencionado.

Conceituando a modalização  

Ao discorrermos sobre a modalização4 ou modalidade, é pertinente reco-
nhecermos que esse não é um conceito estritamente linguístico pois inicialmente 
o conceito de modalidade foi arquitetado pelos lógicos, tornando-se, portanto, 
o fundamento da lógica modal, segundo Cervoni (1989).  O autor acrescenta que 
os gramáticos da Idade Média já analisavam os enunciados fazendo a distinção 
entre modus e dictum, uma concepção vinda dos gregos por meio dos latinos. 

Dito isso, convém pontuar alguns aspectos a esse respeito. O primeiro é 
que os estudos linguísticos da modalização estão vinculados aos estudos lógi-
cos. O segundo é que o conceito de modalidade não é novo e nem exclusivo da 
linguística. Além disso, existe um entendimento diversificado quanto a essa no-
ção, o que exige de nós certa cautela ao percorrermos os escritos que versam 
sobre essa categoria.

4. Os termos modalização ou modalidade serão usados indistintamente, como sinônimos, por concor-
darmos com Castilho e Castilho (2002) e com Nascimento (2009) de que há sempre uma avaliação pré-
via do falante sobre o que e como deseja verbalizar. A justificativa usada pelos autores será apresenta-
da no decorrer da discussão teórica.
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A lógica clássica é apontada por estudiosos da modalidade como a primeira 
área a utilizar tal noção, isso em termos históricos. Assim, é entre os gregos que 
temos o primeiro registro de uma concepção de modalidade (CERVONI, 1989). 
No entanto, esse termo também é mobilizado pelos linguistas, mais precisamen-
te – mas não exclusivamente – pelos estudiosos do campo da semântica. Desse 
modo, Cervoni (1989, p. 54) registra que “é preciso lembrar que o conceito de 
modalidade pertence tanto aos linguistas quanto aos lógicos, mas que os lógicos 
foram os primeiros a elaborá-lo e que ele permanece um de seus conceitos fun-
damentais”.

O autor mostra que o conceito de modalidade encontra-se na origem da 
lógica modal. Cervoni (1989) não nega que em linguística, embora tenha um uso 
específico, o conceito de modalidade tenha herdado e conservado alguns traços 
de seu significado original. No entanto, com o desenvolvimento e evolução dos 
estudos linguísticos, esse conceito foi aprimorado. Com isso, conforme comple-
menta o autor, na linguística contemporânea, o problema das modalidades não 
se coloca nos mesmos termos que antes. Atualmente, na linguística, a modalida-
de ocupa um lugar e uma identidade bem estabelecidos.

Embora o conceito de modalidade perpasse esses campos diversos, em sua 
proposta de estudo, Cervoni (1989) postula que tal conceito assume, na linguís-
tica, características próprias, uma vez que os estudos linguísticos vão se preocu-
par com os aspectos sintáticos, morfológicos, fonológicos, semânticos e pragmá-
ticos do uso da modalidade. 

Nascimento (2009) conceitua a modalização ou modalidade como uma es-
tratégia argumentativa5 que permite a um locutor, responsável pelo discurso, 
imprimir em um enunciado uma avaliação ou ponto de vista sobre o conteúdo 
de sua enunciação ou sobre a própria enunciação (NASCIMENTO, 2009, p. 1376). 
Essa concepção do fenômeno da modalização é desenvolvida por outros estu-
diosos da área, entre os quais Castilho e Castilho (2002), Santos (2000), Koch 

5. A noção de argumentação que trabalhamos é a perspectiva de Ducrot e colaboradores (1988) segun-
do a qual a língua é por natureza argumentativa, juntamente com o acréscimo proposto por Espíndola 
(2004) no qual a autora afirma que não só a língua é por natureza argumentativa, como também o uso 
que dela fazemos nas nossas interações sociais.
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(2002) e o próprio Nascimento (2005), que têm uma concepção mais semântico-
discursiva ou semântico-pragmática a respeito do fenômeno. 

Ao analisar o funcionamento dos advérbios modalizadores como recursos 
que marcam as expectativas do locutor sobre o conteúdo da proposição, Castilho 
e Castilho (2002) organizaram um quadro com três tipos de modalização: moda-
lização epistêmica; modalização deôntica e modalização afetiva. Considerando o 
foco deste artigo, centramos a atenção na modalização epistêmica, especialmente 
na epistêmica asseverativa, objeto de nosso estudo. 

Modalidade epistêmica: algumas considerações

A modalidade epistêmica, de acordo com Lyons (1977), está relacionada ao 
conhecimento ou crença do falante em relação à verdade de uma proposição. 
Dessa forma, um enunciado epistemicamente modalizado é aquele em que o 
falante qualifica explicitamente seu comprometimento com relação à verdade 
da proposição.

Na visão de Palmer (2001), esta modalidade indica o grau de comprometi-
mento do falante no que diz respeito à evidência ou fonte do que se diz, assim 
como os julgamentos, opiniões ou conclusões do falante.

Nessa mesma perspectiva, Castilho e Castilho (2002) asseveram que esse 
tipo de modalidade ocorre quando o falante expressa uma avaliação sobre o va-
lor de verdade e as condições de verdade da proposição. Esses autores mostram 
como alguns advérbios e expressões adverbiais são suscetíveis de veicular uma 
avaliação do falante sobre as significações contidas na proposição. Desse modo, 
nesse tipo de modalização temos recursos linguísticos que assinalam uma apre-
ciação do falante com respeito à natureza epistêmica da proposição.

Neves (2011), por sua vez, também dedicou atenção à modalização epistê-
mica. Inicialmente ela situa essa modalidade como estando relacionada com a 
necessidade e a possibilidade epistêmicas. Essas modalidades dependem, segundo 
a autora, de como o mundo é. Além do mais, esse tipo de modalidade traz à tona 
os conhecimentos que o falante tem sobre o mundo, sendo esse conhecimento 
representável por meio de um conjunto de proposições. A autora explica: “Uma 
proposição p é epistemicamente necessária se p for acarretada por aquilo que o 
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falante sabe sobre o mundo, e uma proposição p é epistemicamente possível se 
p for compatível com aquilo que o falante sabe sobre o mundo” (NEVES, 2011, p. 
160). Essa explicação mostra, portanto, a relação entre o conteúdo da proposi-
ção e o conhecimento sobre o mundo que o falante tem.

Modalização Epistêmica Asseverativa 

Nesse tipo de modalização, o locutor apresenta sua proposição consideran-
do seu conteúdo como algo certo ou verdadeiro. Nesse caso, o locutor exclui to-
das as possibilidades de dúvidas, constituindo-se numa necessidade epistêmica. 
A utilização de modalizadores asseverativos visa criar, portanto, determinados 
efeitos de sentidos, como o de enfatizar o conteúdo proposicional. Com isso, o 
valor de verdade e de certeza construído na troca comunicativa se constitui um 
forte instrumento argumentativo entre os interlocutores. 

Conforme Castilho e Castilho (2002), ao lançar mão de modalizadores asse-
verativos, o locutor objetiva expressar uma alta adesão ao conteúdo da proposi-
ção. Ao mesmo tempo, nesse tipo de modalizador, constatamos uma marcação 
mais acentuada da subjetividade no/do discurso. Nesse caso, a marcação de um 
maior engajamento do locutor com o enunciado se configura recurso argumen-
tativo em que tal locutor se envolve com o conteúdo de seu dizer e, assim, cons-
trói uma relação pessoal com o interlocutor, tornando a comunicação um espaço 
de envolvimento pessoal-subjetivo.  

Comentando o valor argumentativo dos asseverativos, os referidos autores 
ressaltam que, como operadores argumentativos, os asseverativos são utiliza-
dos para valorizar a própria fala. Nesse âmbito, também, cabe frisar o que é dito 
pelos pesquisadores ao interpretarem que os asseverativos não somente asse-
veram o conteúdo da proposição, mas podem também asseverar a disposição 
do falante em sustentar tal conteúdo. Em outros casos, a asseveração desloca-se 
do âmbito da proposição para o âmbito da situação de comunicação, revelando, 
assim, o caráter interativo e social desses modalizadores. 

Além do mais, os asseverativos geralmente são construídos sobre uma base 
adjetiva. Os advérbios asseverativos exatamente, claramente, certamente, logica-
mente e prontamente, por exemplo, são construídos, respectivamente, a partir 
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dos adjetivos exato, claro, certo, lógico e pronto. Com isso, os asseverativos po-
dem, além de enfatizar o conteúdo da proposição do locutor, avaliar e asseverar 
a fala do outro, mantendo, desse modo, o diálogo entre os interlocutores. Esse 
aspecto assinala que os asseverativos podem ser mobilizados para comentar e/
ou avaliar o conteúdo proposicional dito por um outro. Isso é possível porque, 
conforme Castilho e Castilho (2002, p. 227), “as propriedades semântico-prag-
máticas desses asseveradores permitem sua utilização como demarcadores de 
unidades discursivas”. 

Nascimento e Silva (2012), no que diz respeito aos modalizadores asseve-
rativos, concordam com os postulados de Castilho e Castilho (2002) e comple-
mentam essa discussão. Para ilustrar esse tipo de modalização, eles utilizam o 
seguinte exemplo: Com certeza haverá aula hoje.  Segundo Nascimento e Silva 
(2012), o predicativo com certeza apresenta o conteúdo do enunciado como um 
conhecimento. Desse modo, ao apresentar o enunciado como uma certeza o lo-
cutor se compromete, ou seja, assume a responsabilidade pelo dito. 

Os autores ainda destacam o movimento argumentativo produzido por 
meio do modalizador em destaque, a saber: ao utilizar esse mecanismo, o locu-
tor imprime o modo como o seu enunciado deve ser lido pelo interlocutor. Com 
isso, segundo os mesmos autores, a modalização epistêmica asseverativa “fun-
ciona como uma estratégia argumentativo-pragmática bastante eficaz” (NASCI-
MENTO; SILVA, 2012, p. 81). 

Feitas algumas exposições sobre a consideração da língua como instrumen-
to de interação e sobre a modalidade enquanto categoria linguística que se pres-
ta à expressão da subjetividade do falante de modo a funcionar na construção 
argumentativa, apresentamos a seguir, a escolha metodológica adotada na in-
vestigação.
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procedimentos metodológicos e análise do corpus

Conforme mencionamos anteriormente, este artigo representa um recorte da 
nossa tese de doutorado, no qual trabalhamos com um corpus composto de 10 en-
trevistas de seleção de emprego gravadas em áudio durante o processo de seleção 
de professores para os cursos técnicos de Logística, Radiologia e Vigilância em Saú-
de. A transcrição do corpus foi realizada com base no projeto NURC-Brasil. A nossa 
investigação assume uma abordagem qualitativa devido à natureza do trabalho, 
que é a identificação e interpretação dos modalizadores epistêmicos asseverativos 
presentes no gênero entrevistas de seleção de emprego. Assume, ainda, um caráter 
descritivo de base interpretativa, porque procuramos descrever o funcionamento 
do fenômeno da modalização, observando que relação há entre esse fenômeno e 
o gênero por nós selecionado, conforme veremos a seguir na análise do corpus que 
constituímos.

A fim de facilitar a leitura e a identificação dos modalizadores materializados 
no gênero em estudo, decidimos que os trechos selecionados para análise seriam 
destacados em itálico, as formas modalizadoras, tanto em negrito quanto em itáli-
co, o recorte para análise contendo a abreviatura do tipo de modalizador, seguido 
da referência da entrevista e o entrevistador identificado por L1 e o entrevistado 
identificado por L2. 

A entrevista de seleção de emprego, objeto de nossa investigação, se constitui 
em um gênero discursivo oral, produzido no universo empresarial, e que tem por 
coletar informações a respeito de um postulante a uma vaga de emprego. Assim, é 
um dos gêneros utilizados no processo de recrutamento de pessoal das instituições 
empresariais, fortemente marcado pela assimetria entre os participantes da intera-
ção (entrevistador e entrevistado), conforme assinala Adelino (2016).  

Análise da Modalização Epistêmica Asseverativa no Corpus

A modalização epistêmica asseverativa ocorre quando o locutor considera 
certo o conteúdo do enunciado e, consequentemente, se responsabiliza pelo dito. 
Os trechos a seguir indicam como ocorre esse tipo de modalização, no corpus in-
vestigado:
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MEA07-EE01-Linhas 81-83

L1 [...] mas... o que lhe atraiu pra o lado da docência? sabendo 
que o senhor tem um currículo muito bom pra  área de pesquisa...

Como pode ser visto no trecho MEA07, L1 apresenta uma noção de certeza 
no enunciado ao afirmar que sabe das competências de L2, ou seja, sabe que este 
possui “um currículo muito bom pra área de pesquisa”,  através do uso da expressão 
sabendo que. Nesse sentido, podemos perceber que L1, ao utilizar essa expressão 
em destaque, revela que sabe o que está dizendo, sem deixar margem para dúvidas 
e, ao mesmo tempo, expressa o compromisso com a “verdade” do que enuncia. A 
intenção do locutor também é a de apresentar seus argumentos como incontestá-
veis. Assim, observamos que L1 recorre à modalização asseverativa (LYONS, 1977) 
e (PALMER, 2001), para se comprometer positivamente com relação à “verdade” da 
proposição. Desse modo, há uma transparência e um engajamento com o dito na 
construção da entrevista, ou seja, é o conhecimento que L1 tem a respeito das qua-
lificações explicitadas no currículo de L2, ao qual ele teve acesso, que o compro-
mete com a veracidade do seu enunciado. Temos, portanto, nesse enunciado uma 
avaliação no eixo do conhecimento marcada pela expressão sabendo que, a qual 
imprime a responsabilidade do entrevistador com a certeza ou com a “verdade” do 
que enuncia.
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MEA60- EE05-Linhas 132-133

[...] L1 bom... a escola técnica... ela também... é:: uma porta de en-
trada pra TOdo  o resto da instituição... isso é FAto e...

Ao afirmar que a escola técnica é também uma porta de entrada para que o 
docente tenha acesso aos demais setores da universidade, L1 põe força na asseve-
ração por meio do modalizador isso é FAto, que confere certeza ao enunciado tanto 
por meio da expressão quanto da entonação em destaque. É a entonação da fala 
que marca a direção interativa entre entrevistador e entrevistado.  Ela é o recurso 
de ênfase, que imprime nesse enunciado uma visão avaliativa com noção de certeza 
e marca uma subjetividade na troca comunicativa entre interlocutores. 

Ao apresentar o próprio comentário como fato (e não como possibilidade), L1 
se compromete com o conteúdo da informação repassada para L2, ao assegurar 
que a escola técnica “é uma porta de entrada pra todo o resto da instituição” e, com 
isso, coloca como certo que L2 também terá oportunidade de acessar outras uni-
dades na instituição, tais como atuar na graduação, na pós-graduação assim como 
assumir coordenações.

Ainda  não podemos deixar de enfatizar o valor argumentativo do trecho em 
questão, à luz dos postulados ducrotianos. Desse modo, o trecho não é argumenta-
tivo apenas pelas informações que apresenta, ou seja, pelo seu conteúdo informati-
vo, mas é a presença, a seleção de certas expressões ou termos como, por exemplo, 
isso é FAto que produz a orientação argumentativa do enunciado, levando o inter-
locutor (no caso, L2) a acreditar naquilo que é dito por L1. Além disso, fica claro que 
o tom de firmeza expresso por L1 constrói positivamente a imagem da instituição. 
Isso tudo ocorre por meio da linguagem e nesse trecho fica marcado pelo uso de 
modalizadores asseverativos. 
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MEA40 – EE03-Linhas 86-89

L1 [...] a... uhn... o que mais? você tem então... provavelmente a 
minha última pergunta  seria se você tem experiência  com plane-
jamento acadêmico? fazer plano de aula? plano de ensino? 
L2 tenho tenho...

Nesse trecho MEA40, L1 pergunta a L2 se este tem experiência com a elabo-
ração de planejamento de aula, ou seja, a orientação discursiva de L1 é a de buscar 
saber se L2 possui domínio de plano de aula, uma vez que essa é uma das exigên-
cias para atuar como docente naquela instituição. L2 prontamente responde, uti-
lizando o recurso da repetição, que é, segundo Koch (2010), um recurso do texto 
falado e pode desempenhar diversas funções. No caso em tela, a função exerci-
da é a de asseveração, ou seja, a modalização asseverativa, nesse enunciado, se 
materializa pela repetição da palavra “tenho”. Assim, L2 assume uma posição de 
compromisso com o dito, conferindo precisão ao conteúdo do seu enunciado. 

Essa certeza explicitada por L2 tem base no conhecimento, pois ele assegura 
que sabe elaborar plano de aula, planejamento acadêmico de um modo geral e, 
por isso, lança mão do modalizador epistêmico asseverativo  tenho tenho, para 
dar ênfase ao enunciado e ao mesmo tempo revelar alto grau de adesão em rela-
ção ao que vem sendo discutido, transmitindo segurança para L1 sobre o domínio 
que detém com o trabalho  de planejar  aulas. 

A repetição em análise tenho tenho não é apenas uma simples característica 
da fala, mas um recurso argumentativo importante. No caso em análise, a repeti-
ção faz como que L2 responda às perguntas: “[...] você tem experiência com plane-
jamento acadêmico? fazer plano de aula? plano de ensino?” e, ao mesmo tempo, afir-
mar, reforçar e enfatizar à reposta dada. Assim, seguindo a linha de interpretação 
postulada por Ducrot e colaboradores (1988), é a própria presença ou seleção da 
forma linguística que produz o movimento argumentativo já enfatizado. 
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Discussão dos Resultados 

Os entrevistadores (L1) fizeram uso dessas expressões quando se referiam 
aos seguintes aspectos:  argumentar sobre a necessidade de ampliar o quadro 
de docentes no curso; afirmar que o entrevistado conhece a matriz curricular dos 
cursos técnicos; informar sobre o período de início das aulas;  assegurar que co-
nhece o currículo do entrevistado; asseverar que os professores da ETEC fazem 
carreira em outras áreas na Unixy;  explicar o valor da hora aula paga ao docente 
da ETEC; apresentar o perfil dos alunos da ETEC vinculados ao PRONATEC; infor-
mar sobre a estrutura física da Unixy e para assegurar o compromisso de manter 
contato com o entrevistado para informar o resultado da seleção. 

Os entrevistados (L2) empregaram os modalizadores asseverativos em seus 
discursos, principalmente, para: apresentar concordância com o entrevistador 
quando este afirma que percebe a necessidade de incluir disciplinas específicas no 
curso; afirmar que possui domínio na área que está concorrendo à vaga de profes-
sor; falar da experiência profissional; discorrer sobre a disponibilidade de tempo 
para assumir disciplina na Unixy; relatar sobre a preferência pela carreira docente; 
argumentar sobre a escolha em seguir carreira docente; apresentar dificuldade 
para cumprir o horário considerando que ministra aula em outra instituição; falar 
sobre os cuidados com a saúde; expressar que se surpreendeu com o perfil dos 
alunos da rede privada de ensino; falar sobre a didática adotada em sala de aula; 
afirmar que não passou por situações de conflitos com os alunos; asseverar que 
consegue gerenciar os problemas entre os alunos em sala de aula e para afirmar 
que conhece a cultura da Unixy.  

Ademais, esses modalizadores demonstram precisão e certeza garantida 
pelo conhecimento partilhado – registrado no currículo –, já que são usados 
como manobra por parte dos locutores para convencer um a outro de seu ponto 
de vista e obter a aceitação dos seus relatos pelo interlocutor. Assim, os locu-
tores recorrem a esses modalizadores do eixo do conhecimento para imprimir 
força à asseveração e conferir autoridade no discurso, manifestando alto grau 
de adesão em relação aos aspectos positivos oferecidos pela Unixy aos seus 
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futuros professores de um lado. Por sua vez, o candidato tem o intuito de con-
vencer o entrevistador por meio dos discursos que perpassavam as habilidades 
e competências, visando obter aprovação na seleção e assumir o cargo de pro-
fessor da ETEC/Unixy. 

As estratégias argumentativas empregadas pelos entrevistadores (L1) e 
entrevistados (L2) no gênero entrevista de seleção de emprego caracterizam a 
modalização epistêmica asseverativa, pois estão em conformidade com as dis-
cussões defendidas pelos autores – (LYONS, 1977; NEVES, 2011; NASCIMENTO; 
SILVA, 2012) – que fornecem sustentação teórica a nossa pesquisa empírica. Des-
se modo, podemos assegurar, com base nas nossas análises, que o modalizador 
epistêmico asseverativo fica marcado no enunciado quando o locutor qualifica 
explicitamente seu comprometimento, evidencia a fonte do que se diz, expressa 
uma avaliação sobre o caráter de certeza da proposição, apresentando precisão 
com respeito à natureza epistêmica da proposição. Em outras palavras, tanto 
o entrevistado quanto o entrevistador assumem suas posições diante do que 
enunciam e tais posições não deixam dúvida quanto à forma como almejam que 
seus argumentos sejam interpretados.

Considerações finais

Constatamos que a modalização asseverativa foi utilizada pelos locutores 
para apresentar seus argumentos como incontestáveis, para demonstrar com-
prometimento com relação à certeza do conteúdo da proposição, assim como 
para revelar engajamento com o dito. Esses efeitos de sentido foram gerados 
não só pela utilização de determinadas palavras e expressões que imprimem 
o caráter de certeza no enunciado, mas também pelo recurso da entonação de 
ênfase  e pelo recurso da repetição, os quais funcionaram como modalizadores 
asseverativos em alguns enunciados proferidos pelos entrevistadores (L1) e en-
trevistados (L2). Os resultados alcançados, no entanto, não esgotam todas as 
possibilidades de análise neste recorte da nossa tese; investigar esses mesmos 
elementos em outro corpus voltado para outros perfis de candidatos pode con-
tribuir para ampliar a descrição dos modalizadores nesse gênero. 
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Assim, a presente investigação aponta para novas pesquisas, tomando as 
mesmas categorias de análise para conduzir questões que abarquem esse gêne-
ro sendo ele aplicado a outras esferas, tanto pública quanto privada. Além disso, 
pode também servir de fonte para os profissionais da área de recrutamento quan-
do esse processo for mediado também por entrevista de seleção de emprego.

Os achados da nossa pesquisa ajudam a sustentar o postulado de que a argu-
mentação, inerente à língua, mobiliza diferentes recursos semântico-discursivos e 
que esses recursos variam de um gênero do discurso para outro, dadas as funções 
de cada um e as esferas nas quais estão inseridos. Essa conclusão é uma confir-
mação do que postula o LASPRAT-Laboratório Semântico-Pragmático de Texto da 
Universidade Federal da Paraíba, ao qual se filia a presente investigação.
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introdução
 
O presente artigo situa-se na interseção dos conhecimentos sobre os fenôme-

nos de ambiguidade e dos gêneros publicitários, cuja base teórica encontra-se entre 
a Semântica, as teorias de Gênero e da Comunicação. Objetiva-se analisar como a 
ambiguidade é mobilizada na construção de peças publicitárias, visto que a produ-
tividade deste fenômeno em prol da objetividade persuasiva própria da publicidade 
é bastante ampla. 

Visando a análise informada, são apresentadas reflexões teóricas sobre a ca-
racterização do gênero publicitário, com ênfase nos elementos constitutivos que 
delimitam certa estabilidade característica e o caráter comunicativo deste gênero. 
Além disso, são apresentadas três peças publicitárias, que constituem o corpus de 
análise sobre a ambiguidade, manifestada através da homonímia e da polissemia. 

 
Gêneros publicitários

Discutir a caracterização dos gêneros textuais do universo publicitário con-
siste em realizar um mergulho profundo na visão dos gêneros enquanto práticas 
sócio-históricas. Ao ancorarmos a discussão acerca do gênero na visão expressa 
por Marchuschi (2007, p. 20), admitimos que os gêneros consistem em fenômenos 
vinculados à vida cultural e social e, como tal, “[...] contribuem para ordenar e esta-
bilizar as atividades comunicativas do dia-a-dia” (MARCUSCHI, 2007, p. 20). 
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Nesse sentido, se considerarmos a atividade comunicativa humana como uma 
ação permanente e altamente produtiva, os gêneros adquirem, também, esta ins-
tabilidade da língua e, por tal, se apresentam como eventos maleáveis e dinâmicos. 
No entanto, cabe-nos ressaltar que, mesmo diante desta instabilidade, ocorre certa 
frequência de aspectos constitutivos de cada gênero, visto que os mesmos surgem 
através de um propósito comunicativo, além do próprio léxico que “...é aberto, ines-
gotável, constantemente renovável (...) que mantêm seus significados ou os mu-
dam” (ANTUNES, 2012, p. 29).

Com base neste direcionamento, é preciso considerar um aspecto conceitual 
para a percepção dos gêneros aqui analisados, no qual a propaganda ou publicida-
de são tomadas como interdisciplinares e pertencentes a um mesmo universo: o da 
sedução. 

Carvalho (2014, p. 14) estabelece uma breve distinção entre propaganda e pu-
blicidade, a saber: “Propaganda é um termo abrangente, vem a propagar e inclui a 
propaganda política, a institucional, a ideológica e a comercial, sendo que esta úl-
tima é considerada e nomeada como publicidade (institucional, de produtos ou de 
serviços)” (CARVALHO, 2014, p. 14). 

Pela abrangência apresentada, neste trabalho, haverá o uso tanto do termo 
“publicidade” como do termo “propaganda” de modo intercambiável. 

Vale salientar que, embora os objetos propagados tenham objetivos distintos, 
Durandin (1997, p. 10) enfatiza que tanto a propaganda quanto a publicidade, na 
constituição de gêneros, atendem ao mesmo propósito comunicativo, ou seja, seus 
elementos estruturais e linguagem são selecionados visando a modificar a conduta 
das pessoas por meio da persuasão, quer dizer, sem parecer obrigá-las. 

No que tange ao aspecto persuasivo, Citelli (2002) destaca que 

Persuadir, antes de mais nada, é sinônimo de submeter, daí sua vertente 
autoritária. Quem persuade leva o outro à aceitação de uma dada idéia. 
É aquele irônico conselho que está embutido na própria etimologia da 
palavra: per + suadere = aconselhar. Essa exortação possui um conteúdo 
que deseja ser verdadeiro: alguém “aconselha” outra pessoa acerca da 
procedência daquilo que esta sendo enunciado. 
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É possível que o persuasor não esteja trabalhando com uma verdade, 
mas tão-somente com algo que se aproxime de uma certa verossimi-
lhança ou simplesmente a esteja manuseando (CITELLI, 2002, p. 13).

Por esta capacidade de levar uma ideia a ser “absorvida” sem questionamento 
e, por tal, uma informação a ser considerada verdadeira, enquanto um objeto como 
necessário, a propaganda, em todas as suas formas de constituição, tornou-se o ins-
trumento mais viável de divulgação de ideias, produtos, percepções políticas, enfim, 
representa o meio direto de acesso ao público. 

Conforme Reboul (1975), a “essência da propaganda”, nas palavras do autor, ou 
o propósito comunicativo deste gênero

[...] é ganhar as pessoas para uma ideia de forma tão sincera, com tal 
vitalidade, que no final, elas sucumbam a essa ideia completamente, de 
modo a nunca mais escaparem dela. A propaganda quer impregnar as 
pessoas com suas ideias. É caro que a propaganda tem um propósito. 
Contudo, este dever ser tão inteligente e virtuosamente escondido que 
aqueles quem venham a ser influenciados por tal propósito nem o per-
cebam (REBOUL, 1975, p. 95). 

Visando aos propósitos apontados, a construção do texto publicitário parte do 
pressuposto de que há a necessidade de atender aos mais íntimos desejos huma-
nos de modo a convencer, persuadir, independente do estabelecimento da verdade 
ou da falsidade por parte dos produtos anunciados. 

Neste sentido, a relativa estabilidade dos gêneros se dá pelo objetivo a que se 
destina, ou seja, pelo propósito comunicativo e, para tal, lança mão da produtivida-
de da linguagem verbal e não-verbal para atender a esta demanda. 

De acordo com Carvalho (2014) há três caminhos pelos quais pode ser explica-
da a eficácia da linguagem publicitária em atingir seus objetivos: o primeiro é o ca-
minho psicológico, que visualiza a propaganda como um atendimento aos desejos 
mais íntimos do consumidor gerado pelo prazer da forma; o segundo, o antropoló-
gico, vem a reavivar os chamados arquétipos coletivos, ou seja, a construção de fi-
guras sociais perfeitas como o macho dominador, a mulher perfeita etc.; e, o último, 
o sociológico, explica o fato de que há propagandas que tendem a fazer menção 
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mais direta ao público que ao produto, como forma de levar o indivíduo a sentir a 
necessidade daquele produto como condição de integração social. 

Para atingir os objetivos aqui mencionados, um dos artifícios da propaganda 
é o uso da condição criativa da língua. Na visão de Sandman (2014), o jogo provo-
cado pelos mais diversos fenômenos da linguagem, muitas vezes, passa a compor 
os textos publicitários como estratégias para causar um verdadeiro estranhamento 
por parte do leitor e, a partir daí, a busca pela compreensão, a visualização do item 
anunciado e a consequente identificação dos produtos e de seus atributos.  

Outro aspecto importante a ser abordado é o fato de que a propaganda, em 
sua gama de manifestações, encontra, nos mais diversos suportes, a condição para 
adentrar os lares, estar o mais perto possível do público alvo e, desta forma, “aten-
der as suas necessidades mais imediatas” (SANDMAN, 2014, p. 17). 

Tal aspecto é possível se considerarmos que, segundo Vestergaard (2004, p. 
24) “empregamos a linguagem para expressar nossas emoções, para informar aos 
leitores de fatos por ele desconhecidos, para influenciar atos e pensamentos dos 
outros, para falar sobre a linguagem, para conversar [...]”.

Percebe-se, pelo exposto, que a exploração do campo dos gêneros publicitá-
rios é extremamente produtiva, cabendo-lhe um olhar muito profundo. Para os ob-
jetivos estabelecidos neste artigo, buscaremos analisar na seção seguinte os recur-
sos da linguagem na propaganda, mais especificamente, como os fenômenos da 
ambiguidade atuam nesta construção persuasiva. 

Ambiguidade e o Convencimento na publicidade

Carrascoza (2002) defende que o mais curioso do texto publicitário consiste 
na existência de entrecruzamento de informações, advindos de dois universos: do 
semântico e do da formulação. Tanto um como o outro estão direcionados pelas 
escolhas lexicais mobilizadas na formulação do texto e que funcionarão como ca-
minhos para a construção dos sentidos pelo leitor, cuja leitura dar-se-á na interação 
entre o autor, o texto e o leitor, fundamentando-se numa concepção interativa de 
leitura (cf. KOCH, 2011). 
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Para Carvalho (1996, p. 19), “os recursos linguísticos têm o poder de influenciar 
e orientar as percepções e pensamento, ou seja, o modo de estar no mundo e de 
vivê-lo, podendo permitir ou vetar determinados conhecimentos e experiências”.

Com este poder de influenciar, a linguagem publicitária estabelece o jogo se-
mântico através dos mais diversos fenômenos, de modo a construir verdades ou 
mentiras. 

Passaremos, pois, a analisar como estes fenômenos são mobilizados nos gê-
neros publicitários, estabelecendo um recorte para a ambiguidade lexical e suas 
manifestações. Este recorte é explicado tomando como base a visão de Durandin 
(1997), segundo a qual nenhuma linguagem é isenta de ambiguidades, tendo em 
vista que o significado das palavras evolui com o tempo e a sintaxe não domina 
todas as combinações possíveis entre os termos. Assim, esta condição representa, 
para a publicidade, um recurso extremamente produtivo, o que também facilita a 
tarefa dos propagandistas e publicitários, quando querem dissimular alguma coisa 
(cf. DURANDIN, 1997, p. 179).

Propaganda 11

 

Fonte: http://destac.blogspot.com.br/2007_03_01_archive.html. Acesso em: 15/08/2016.

1. As propagandas aqui apresentadas foram colhidas de sites da rede mundial de computadores, cons-
tituindo objeto de estudo, único meio pelo qual estão em uso neste artigo. 
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A primeira propaganda apresenta uma publicidade estritamente comercial, 
cujo produto anunciado é uma cerveja. 

No enunciado “Quem diria que você ia matar a sua vontade de se refrescar 
tomando Sol”2, percebe-se que a peça publicitária estabelece o jogo linguístico de 
modo a despertar no consumidor o desejo pelo consumo do produto ao relacionar 
o vocábulo “sol” a dois sentidos: S1: a nomeação do produto anunciado; S2: astro 
celeste que emite luz e calor. 

Percebe-se a construção da linguagem publicitária com base na ambiguidade 
da língua. Para Henriques (2011, p. 87), ocorre ambiguidade quando a um enuncia-
do é possível atribuir mais de uma interpretação. O autor destaca, ainda, que “[...] 
é óbvio que muitas [das ambiguidades] podem ser desfeitas porque o leitor tem 
conhecimentos implícitos ou pressupostos a respeito do fato ou da expressão em-
pregada” (HENRIQUES, 2011, p. 87).

Vale ressaltar que o próprio ato de perceber estas diferentes interpretações 
consiste em uma ferramenta para chamar a atenção do consumidor para o produto, 
aliado, ainda, aos aspectos não-verbais que trabalham, também, na construção do 
convencimento. 

Nesta peça, os sentidos são interligados, na linguagem da propaganda, pela 
dimensão psicológica que estabelece uma relação de prazer proporcionada pelos 
dois sentidos evocados e voltados ao prazer: de um lado, pelo consumo do produto 
e, por outro, o ato de tomar “sol/Sol”.

Para Ullmann (1964, p. 323 apud Henriques 2011, p. 87) a ambiguidade consiste 
em uma situação linguística advinda de razões fonéticas, gramaticais ou lexicais, 
além de aspectos pragmático-discursivos. 

Na situação em análise, a ambiguidade lexical aparece devido ao fato de uma 
palavra apresentar múltipla significação, num dado contexto, ou seja, quando exis-
tir a possibilidade de mais de uma interpretação de significado para uma mesma 
palavra. Ullmann (1964), ao considerar os aspectos linguísticos que provocam tal 
fenômeno, aponta a ambiguidade lexical como a mais importante e afirma que a 

2. Embora os aspectos relativos ao texto não-verbal sejam de grande valia para o estudo da linguagem, 
não nos deteremos a eles na análise ora pretendida. 
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mesma se caracteriza quando, num mesmo contexto, existirem dois ou mais senti-
dos para uma mesma palavra. 

É importante ressaltar que essa multiplicidade de sentidos pode ser dada por 
duas formas diferentes: a homonímia e a polissemia.

A mobilização da ambiguidade, no texto em análise, se deu no campo da ho-
monímia, visto que, fazem referências a sentidos de base totalmente distinta, inclu-
sive, pela recuperação de dois referentes diferentes: no contexto da propaganda, 
“Sol” significa o próprio objeto físico “cerveja”, em contraposição a “sol”, isto é, o 
“astro celeste”3. 

Outro exemplo desta mobilização da duplicidade de sentido para a construção 
do discurso publicitário está presente na propaganda da Duloren, vejamos:

Propaganda 2

Fonte: https://thaynajanes.wordpress.com/2015/03/18/aula-4-2015-1-arquetipos-thayna-ja-
nes/. Acesso em 15/08/2016.

3. Também caberia acrescentar o jogo semântico construído a partir do paradoxo presente no enuncia-
do: “refrescar tomando Sol”. Em princípio, somos levados a duvidar da interpretação de que seja possí-
vel que o “sol”, no sentido de “astro celeste”, nos dê algum “refresco”. Porém, no contexto da propagan-
da, em que se busca a venda de uma “cerveja”, logo entendemos que a ação de “se refrescar” é possível.
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A percepção da expressão “boa renda” leva o leitor a dois sentidos emanados da 
palavra renda. S1: produto para confecção de roupas íntimas; S2: retribuição finan-
ceira produto de trabalho. A propaganda estabelece o diálogo entre os campos da 
política e da moda feminina para gerar o conflito e chamar a atenção do consumidor. 

Pelos sentidos percebidos, identifica-se a duplicidade de sentido gerada pela 
presença de duas palavras homônimas, ou seja, a ocorrência de uma só forma e dois 
sentidos diferentes (cf. ILARI; GERALDI, 2006, p. 57). 

Outro aspecto que merece destaque é o fato de que a geração de mais de um 
sentido promove, ainda, a possibilidade de o leitor realizar inferências diversas, das 
quais, quanto maior a proximidade dos desejos do consumidor, maior será a probabi-
lidade do consumo (cf. SANDMAN, 2014).

Lyons (1977) definiu que ocorre homonímia quando um item lexical carrega, 
acidentalmente, dois (ou mais) significados distintos e independentes, mesmo haven-
do identidade entre as formas: (1) banco, “objeto para sentar” e (2) banco, “instituição 
financeira”; e polissemia como um único item lexical que carrega vários sentidos di-
ferentes, mas relacionados entre si como em: (3) asa, que significa tanto “membro 
das aves guarnecido de penas e que serve para voar” como (4) asa “parte saliente de 
certos utensílios, em geral curva e fechada, que serve para pegar neles”’ (AMARAL, 
2015, p. 38).

A base teórica apresentada nos auxilia na análise da próxima propaganda:

Propaganda 3

Fonte: http://www.putasacada.com.br/wp-content/uploads/2009/10/1_havaianas_conselho.
jpg (Acesso em 15/11/2010) 
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O enunciado “Siga o conselho que você sempre deu aos homens: vê se cresce” 
nos leva a refletir sobre dois sentidos4: S1: aumentar de tamanho; S2: ampliar a ma-
turidade. É perceptível que, embora apresentem sentidos diferentes, mobilizados 
para dar ênfase à ideia expressa na peça publicitária, trata-se da mobilização de 
palavras polissêmicas, visto tratar-se de um único item lexical, cuja base semântica 
está relacionada à visão de crescimento, embora com sentidos diferentes. 

Segundo Marcuschi (2011, p. 92), comportamentos como esses são possíveis 
devido ao fato de que “a língua é semanticamente opaca e os textos podem produ-
zir mais de um sentido. A língua permite a pluralidade de significações e as pessoas 
podem entender o que não foi pretendido pelo falante ou o autor do texto”. 

Enfim, percebe-se a mobilização dos fenômenos de construção de sentidos, 
sobretudo da ambiguidade, na construção dos sentidos voltados a atender aos ob-
jetivos da publicidade. 

Este fenômeno linguístico contribui para a dimensão psicológica e individual 
da linguagem da propaganda. Vestergaard (2004) explica que pelo fato de levar o 
consumidor a pensar sobre aspectos que o levam a um nível de devaneio, por “[...] 
canalizar a atenção e os desejos do leitor para uma terra-de-ninguém paradisíaca e 
quimérica” (VESTERGAARD, 2004, p. 183). 

A existência de sentidos diversos em um mesmo contexto, proporcionada pela 
indeterminação dos sentidos na propaganda, leva o leitor a refletir sobre caminhos 
possíveis, compensando ansiedades, guiando ao preenchimento de lacunas do tex-
to à vida. 

palavras Finais

O terreno dos gêneros publicitários é habitado por diversas manifestações da 
linguagem, voltadas ao atendimento das necessidades de produção de peças que 
atendam ao propósito fundamental destes gêneros: que é o convencimento.

Perceber na linguagem verbal, sobretudo dos fenômenos geradores de duplici-
dade de sentidos, mais especificamente na ambiguidade e suas manifestações por 

4. Neste estudo tomamos “sentido” e “significado” como termos intercambiáveis. 
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meio da homonímia e da polissemia, a relevância das mobilizações semânticas é 
reconhecer que estes fenômenos são extremamente produtivos, pelo fato de inci-
tarem reflexões e atenderem aos objetivos da persuasão.

Assim, fica evidente que fenômenos semânticos operam como ferramentas 
produtivas na produção de gêneros publicitários, atendendo ao objetivo a que nos 
propomos.

Em suma, é relevante enfatizar que a temática em questão é bastante produti-
va, sendo este trabalho um passo inicial para estudos mais aprofundados. 
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 O ENsiNO DAs ADVERBiAis CONFORMATiVAs E 
COMpARATiVAs pElA pERspECTiVA DA sEMÂNTiCA 
ARGUMENTATiVA

jOÃO BATisTA DA silVA BARROs (UFpB)
ROsEANE BATisTA FEiTOsA NiCOlAU (UFpB)

introdução

Ainda é bastante perceptível atualmente a celeuma do como proceder ao tra-
balho com a língua portuguesa nas salas de aula brasileiras. No mais das vezes, 
ainda percebemos a intransigência de alguns professores em não abrirem mão de 
um ensino linguístico exclusivamente focado na normatividade gramatical tradicio-
nal, ainda que esse tipo de enfoque exclusivo já se tenha mostrado ineficaz para a 
desenvoltura das competências linguísticas dos educandos.

Com o advento dos estudos linguísticos ao longo das últimas décadas se tem 
ficado cada dia mais claro que as aulas de Língua Portuguesa devem focar primor-
dialmente na desenvoltura da competência linguística dos alunos, a fim de instru-
mentalizá-los adequadamente a interagirem eficazmente nos mais variados contex-
tos sociocomunicativos em que se insiram. Para tanto, deve-se adotar uma prática 
pedagógica que privilegie a reflexão e o uso da linguagem e não há como efetuar tal 
intento sem partir da realidade prática, concreta e cotidiana dos usuários do idioma.

As regras, geralmente, engessam e limitam as possibilidades de uso da lingua-
gem verbal, criando uma arquétipo linguístico homogêneo e irreal, muitas vezes 
completamente distante das realizações linguísticas cotidianas dos estudantes e 
ainda se colocando como substituto do modelo de uso comum da língua que o fa-
lante já possui e que fora construído em seu contexto sócio-comunicativo ao longo 
dos anos, fazendo com que tal falante (aluno) perca o interesse pelo estudo da lín-
gua, já que o modelo que se lhe está sendo o imposto não faz sentido para ele e não 
lhe inspira familiaridade nem suscita possibilidades de uso prático.



80

XXVI Jornada do Gelne

Não pretendemos perpetrar a “caça às bruxas” do modelo linguístico padrão, 
contudo, não podemos nem devemos considerá-lo como único meio valorizável e 
eficaz para o uso da língua, mas apenas como mais uma variante linguística a ser 
conhecida pelos estudantes.

Assim sendo, procuramos no presente trabalho apresentar uma sucinta aná-
lise comparativa entre os enfoques gramático-tradicionais e linguísticos a respeito 
de duas orações adverbiais (conformativas e comparativas), a fim de suscitarmos 
a reflexão a respeito das possibilidades sócio discursivas de tais orações a serem 
tratadas nas aulas de Língua Portuguesa, bem como propomos algumas atividades 
passíveis de serem trabalhadas em sala de aula e que podem configurar um ponto 
de partida para o estabelecimento de tais reflexões a respeito dos usos de tais ad-
verbiais nas ações comunicativas cotidianas.

Para nos embasar em tais reflexões focamos em autores como Antunes (2007), 
Bechara (2006, 2009), Cunha e Cintra (2008), Franchi (2006), Lima (2014), Neves 
(2012, 2014) e Travaglia (2011), buscando analisar o tratamento e as concepções de 
estudo linguísticos que os mesmos preconizam, assim como nos amparamos em 
Ducrot (1987), Guimarães (1979, 1985, 1987), Nascimento (2009), entre outros, para 
basear a concepção de semântica argumentativa que permeia o presente trabalho.

As múltiplas possibilidades de uso das orações adverbiais 
para a realização comunicativo-discursiva

A tradição gramatical reconhece um conjunto básico de nove tipos de orações 
subordinadas adverbiais: causais, consecutivas, condicionais, concessivas, compa-
rativas, conformativas, finais, proporcionais e temporais.

Ainda que reconheçamos que pode haver outros elementos oracionais adver-
biais presentes em nosso cotidiano comunicativo e dado espaço limitado para a 
desenvoltura do presente trabalho, focar-nos-emos em dois tipos de adverbiais (as 
conformativas e as comparativas) uma vez que mesmo limitados ainda não são de-
vidamente trabalhados nas aulas de língua materna de forma a desenvolver efetiva-
mente a competência comunicativa dos estudantes.
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As aulas de Língua Portuguesa, ainda muito focada em regras gramaticais, têm, 
no mais das vezes, ofuscado o real valor discursivo-comunicativo dos fenômenos 
linguísticos explorados nas aulas de português.

 Travaglia (2011, p.75) sugere enfaticamente que 

Essa proposta nunca contemplou a eliminação necessária ou obrigató-
ria do ensino teórico sobre a língua. Ao contrário, deixou isto como uma 
opção para o professor, a ser feita, todavia, com consciência dos fatos, 
como o já demonstrado de que o ensino de teoria gramatical ou linguís-
tica não leva à formação de usuários competentes da língua, não faz 
bons produtores e compreendedores de textos (o que é diferente de 
simples receptores de textos).

Mais que um conjunto de regras, a língua é um instrumento de comunicação e 
interação e não deve ser estudada sem que se leve em consideração esse seu papel 
de promover a interatividade e a comunicação entre seus usuários.

Para Antunes, é necessário que

os estudos mais recentes da teoria linguística – estudos que privilegiam 
as leis do discurso, as estratégias de textualização, os componentes da 
cena comunicativa – cheguem, de fato aos programas de ensino das sa-
las de aula. Falta chegar ainda a muitas escolas o sopro desses novos 
ventos; e, sem eles, tudo continua exatamente como se nada de diferen-
te tivesse sido descoberto. (ANTUNES, 2007, p.62).

É bem verdade que alguns gramáticos tais quais Lima (2014), Cunha e Cintra 
(2008) e Bechara (2006) ainda mantém o foco quase que exclusivamente na descri-
ção e/ou normatização dos elementos gramaticais, sem darem muito enfoque para 
o valor discursivo destes. Todavia, ao longo das últimas décadas é visível o esforço 
de gramáticos e linguistas a fim de promoverem um estudo da língua focando a 
função sociocomunicativa do idioma.

 Para Franchi (2006, p.40),
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(...) uma atividade é criadora e não meramente reprodutora, na medida 
em que não consiste somente em repetir e aplicar esquemas aprendi-
dos, mas em construí-los. A relação entre o sujeito e o mundo se com-
preende como uma relação ativa: o homem intervém espontaneamente 
no curso dos fenômenos, estabelece relações novas, define novos mo-
dos de estruturação do real. Não se limita, pois, a observar e assimilar, 
a estar disponível para a “lição das coisas”, mas a fazer delas o objeto 
mutável e adaptável da ação do sujeito. 

Desta forma, não concebemos uma ação pedagógica que foque meramente 
na aprendizagem de regras prontas que devem ser assimiladas sem qualquer criti-
cidade em relação à aprendizagem e ao funcionamento da língua. O estudioso e o 
falante de uma língua são sujeitos que constroem o conhecimento sobre a mesma 
a partir de suas experiências linguísticas. Assim sendo, não há melhor forma de 
aprender a não ser experimentando, analisando, criticando e/ou criando alternati-
vas que confluam para a manutenção do ato comunicativo.

Para manter a didaticidade do presente estudo, analisaremos brevemente al-
gumas das possibilidades discursivo-comunicativas dos, já supramencionados, dois 
tipos de adverbiais, enfocando o caráter comunicativo e sociointerativo da língua 
que a semântica argumentativa nos fornece, bem como sugerindo atividades que 
são passíveis de aplicação em aulas de língua materna. 

A análise linguística das conformativas e comparativas nas aulas 
de língua portuguesa

Obviamente não podemos abrir mão da nomenclatura e da normatividade gra-
matical no ensino de língua materna. Contudo, um trabalho didático-pedagógico que 
coloque esses princípios em primeiro plano, ou que se foque exclusivamente neles, 
compromete substancialmente a aquisição ou ampliação de competências linguís-
ticas e reflexivas dos alunos a respeito dos fenômenos e instrumentos linguísticos 
de nossa língua. Mais importante que saber classificar uma oração como adverbial 
conformativa, é refletir e perceber as possibilidades comunicativas, semânticas e so-
ciointerativas que essa oração pode atribuir a um enunciado.
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Na produção de um enunciado, o uso de uma conformativa pode atuar semân-
tica e argumentativamente para trazer a ratificação de outrem ao que está sendo 
proferido. Para Ducrot (1987), Nascimento (2009) e Guimarães (1979, 1985, 1987) o 
fenômeno da polifonia nos discursos concretizados por meio dos enunciados é algo 
intrínseco à interação sociocomunicativa. Não há discurso puro. Todo o ato de comu-
nicação verbal faz uso de outros discursos ou enunciados previamente realizados por 
outrem. Uma das evidenciações desse uso da voz do outro para ratificar o que se está 
enunciando ou para marcar um distanciamento e não comprometimento com o que 
está sendo dito, é o uso das conformativas. 

A título de exemplo, numa dada situação de comunicação em que um enuncia-
dor não deseja se comprometer ou não concorda com o que outro enunciador disse, 
ele pode simplesmente afirmar: “Pelo que fulano falou, hoje não haverá aula, mas não 
sei se é verdade. Precisamos confirmar”1. Por esse enunciado, fica claro que a pessoa 
que o construiu tenta se isentar da responsabilidade da possibilidade de a informação 
não ser verídica. Da mesma forma, ele poderia expressar, numa outra circunstância 
em que ele não concorde com o que outro enunciou: “Segundo as leis de nosso país, 
somos todos iguais e temos os mesmos direitos, só que eu concordo porque não vejo 
isso acontecer na prática”2. Com o uso da expressão “Segundo as leis de nosso país” 
ele expressa que quem afirma a igualdade de direitos são os documentos legais e não 
ele, pois, para ele, ao observar a realidade social, isso não se constata.

Uma outra possibilidade de uso de uma conformativa é para ratificar e/ou atri-
buir credibilidade ao que é enunciado, ou seja, num ato comunicação o enunciador 
pode usar em sua argumentação a voz de outro, principalmente se for autoridade no 
assunto tratado, para confirmar e dar credibilidade ao que enuncia em consonância 
com a argumentação por autoridade pressuposta por Ducrot (1987).

Por essas exemplificações, podemos constatar que o ensino de Língua Portu-
guesa quando tratado de forma contextualizada e reflexiva pode contribuir significa-
tivamente para que o aluno atribua sentido e se interesse pelo que se trabalha em 
sala de aula. 

1. Texto produzido pelo autor do presente artigo.

2. Idem.
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É interessante que o professor possa aliar os conceitos pressupostos pela gra-
mática normativa a suas possibilidades de uso e assim estabelecer uma reflexão 
sobre ambos os aspectos do estudo linguístico, sem que um seja desprezado em 
detrimento do outro.

 O professor pode, por exemplo, levar aos alunos uma questão de análise lin-
guística como a que é colocada abaixo, para fazer esses dois enfoques reflexivos:

Quadro 1 – Texto-base para a Questão 01

Prisão preventiva para suspeito de violência doméstica
A GNR deteve em lousada um suspeito de exercer reiteradamente 
violência física e psicológica sobre a sua mulher, mesmo de 
ameaçar de morte, num caso que levou à prisão preventiva do 
arguido. 
 

Em comunicado, o Comando da GNR no Porto conta que o homem - que já 
tinha sido condenado em maio deste ano a uma pena de prisão de três anos, 
suspensa, por violência doméstica - foi detido na quarta-feira, em "flagrante 
delito, na residência da companheira".

A GNR desenvolveu diligências de investigação relativas ao detido e, no 
inquérito de violência doméstica que realizou, indica que o denunciado é 
suspeito de "exercer de forma reiterada violência física, psicológica e ameaças 
de morte à sua mulher".

Segundo a autoridade policial, o arguido estava proibido de contactos com 
a companheira e estava obrigado a estar afastado da residência da mulher 
pelo período de 18 meses, mas continuou a "residir na morada da ofendida 
e a maltratá-la verbal e fisicamente, violando as penas acessórias decretadas 
aquando da condenação" de maio deste ano.

Fonte: Prisão (2015)

Questão 01 – Se observarmos o início do terceiro parágrafo da notícia, 
constataremos que o repórter utiliza a expressão “Segundo a autoridade 
policial”. Com o uso dessa expressão, o repórter pretende

a. se isentar da responsabilidade do que vai dizer, já que fica claro que 
essa informação é de responsabilidade exclusiva da autoridade poli-
cial.
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b. questionar a informação passada pela autoridade policial, já que o re-
pórter apenas está transcrevendo a informação que recebeu, mas não 
concorda com ela.

c. dar maior credibilidade à informação que está transcrevendo, já que 
não é apenas a opinião dele, mas uma informação ratificada por uma 
autoridade, nesse caso, a autoridade policial responsável pela investi-
gação.

d. mostrar a desobediência às leis brasileiras, uma vez que o acusado 
(arguido), apesar de proibido de se aproximar da mulher, não se preo-
cupou em cumprir a determinação judicial.

Ao passo que o docente enfatiza os conceitos de conformidade e de conjun-
ções ou locuções conjuntivas conformativas pressupostos pela tradição gramatical, 
ele pode usar essa ou outras questões para estabelecer análises de situações de 
uso da conformidade para realizar o intento argumentativo objetivado por um dado 
enunciador, numa determinada situação sociocomunicativa.

Da mesma forma que as conformativas são mais que meras classificações gra-
maticais, as comparativas também o são. Se trabalharmos o ensino das adverbiais 
comparativas por um viés mais semântico-pragmático e/ou argumentativo, podere-
mos perceber o quanto o ato de comparar pode servir para a produção de sentido e 
direcionamento discursivo nos textos que produzimos. Para Neves (2012, p.132-133),

(...) dentro da zona tradicionalmente tida como de subordinação ad-
verbial, vê-se o estabelecimento de relações de comparação, as quais, 
baseadas em cotejo, vão da igualdade à desigualdade, fazendo a inter-
pretação deslizar, num contínuo, pela conformidade, pela consonância, 
pelas restrições, pelas excepcionalidades, pela proporcionalidade, pela 
simples semelhança de modo de ser, pelo contraste etc. no fazer da lin-
guagem, a comparação, que é evidência do processo organizatório bási-
co da cognição humana – a capacidade de discriminar –, aparece como 
independente de um estabelecimento coordenativo ou subordinativo 
das estruturas, e isso já revela por quantos rumos se procederá ao esta-
belecimento de cotejos no uso linguístico. 
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Como bem evidenciado pela autora, a categorização é ineficaz para atender 
às possibilidades de uso e função das subordinadas, em especial as comparativas, 
uma vez que o processo de comparação é intrínseco à condição de aprendizagem 
humana. Geralmente aprendemos por comparação, por analogias. Por essa pers-
pectiva, é impensável tentar limitar o uso das comparativas à presença de conjun-
ções e/ou locuções conjuntivas comparativas ainda que a presença destas leve a 
uma comparação, esse processo não se faz apenas por meio delas.

Da mesma forma que sugerimos em relação ao estudo das conformativas, po-
demos levar conceituações mais normativas, como as apresentadas em Cunha & 
Cintra (2008, p.618-619), para quem as orações adverbiais “funcionam como adjunto 
adverbial de outras orações e vêm, normalmente, introduzidas por uma das con-
junções subordinativas” e que, a depender da conjunção ou locução conjuntiva que 
as inicie, dão-se as classificações de tais orações; Lima (2014, p.234), para quem o 
estudo do das adverbiais se limita ao conhecimento das conjunções subordinativas 
adverbiais, pois, segundo o autor, “duas orações de natureza diversa, das quais a 
que começa pela conjunção completa a outra ou lhe junta uma determinação”; bem 
como o conceito de Bechara (2006, p.346), segundo o qual, as orações adverbiais se 
subdividem em dois grupos:

a. as subordinadas adverbiais propriamente ditas, porque exercem 
função própria de advérbio ou locução adverbial e podem ser subs-
tituídas por um destes (advérbio ou locução adverbial): estão neste 
caso as que exprimem as noções de tempo, lugar, modo (substituíveis 
por advérbio), causa, concessão, condição e fim (substituíveis por locu-
ções adverbiais formadas por substantivo e grupos nominais equiva-
lentes introduzidos pelas respectivas preposições);

b. as subordinadas comparativas e consecutivas.

Tomando por base esses conceitos, podemos estabelecer, dentro das questões 
que servirão de objeto de estudo, reflexões a respeito desses fenômenos e suas 
funções práticas para a comunicação e a realização discursiva de um enunciador 
numa determinada situação de enunciação. Desta forma, os alunos poderão testar 
até que ponto essa normatividade atende o propósito comunicativo ou não.
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Em um texto como: “No Brasil a Educação está em ruínas. Não há como um 
país prosperar sem oferecer uma Educação digna e de qualidade à sua população. O 
Japão é hoje uma das grandes potências tecnológicas mundiais exatamente porque, 
para atingir esse patamar, investiu pesado em seu sistema educacional”3. É quase 
impossível que o aluno não perceba o caráter comparativo desse texto, ainda que aí 
não se faça presente um leque de conjunções comparativas. Seguramente o aluno 
perceberá a comparação do sistema educacional do Brasil ao do Japão e concluirá 
que para melhorar socioeconomicamente o Brasil precisa investir em Educação, as-
sim como fez o Japão.

Um outro ponto a ser evidenciado é o fato de que, ao decorarem as conjun-
ções, os alunos limitam-se a acharem que em todas as circunstâncias em que elas 
aparecerem evidenciarão o tipo de oração em cujo grupo foram circunscritas, des-
considerando; assim, os variados contextos em que venham a ser utilizadas. Abaixo 
constarão mais duas questões em que procuraremos estabelecer essa reflexão a 
respeito da função das comparativas não exclusivamente pelo viés gramático-nor-
mativo, mas também pela possibilidades sociocomunicativas e argumentativas que 
essas orações podem fornecer ao enunciador.

Para responder às questões, o aluno terá por base os dois textos reproduzidos 
abaixo:

3. Texto elaborado pelo autor do presente artigo.



88

XXVI Jornada do Gelne

Quadro 2 – Texto I para as questões 02 e 03

Amor é fogo que arde sem se ver; 
É ferida que dói, e não se sente; 

É um contentamento descontente; 
É dor que desatina sem doer. 

 
É um não querer mais que bem querer; 

É um andar solitário entre a gente; 
É nunca contentar-se de contente; 

É um cuidar que se ganha em se perder. 
 

É querer estar preso por vontade; 
É servir a quem vence, o vencedor; 
É ter com quem nos mata, lealdade. 

 
Mas como causar pode seu favor 
Nos corações humanos amizade, 

Se tão contrário a si é o mesmo Amor?
Luís Vaz de Camões

Fonte: Amor (2016)

Quadro 3 – Texto II para as questões 02 e 03

REpORTAGEM: A DiFERENÇA ENTRE EsCOlA 
PARTICULAR E PÚBLICA É O PROFESSOR

Já se tornou uma realidade preocupante a qualidade atual do ensino 
público no Brasil, sendo a maior parte das escolas privadas melhor 
do que as públicas. Nessas instituições, entre tantos funcionários, 
os professores exercem um papel muito importante e contribuem 
para a qualidade do ensino de modo determinante. Um dos proble-
mas mais frequentes nas escolas de rede pública, principalmente 
nas estaduais, é a falta de professores em sala para dar aula aos 
alunos.
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No ensino público, é comum os professores entrarem em greve ou 
simplesmente não comparecerem ao trabalho, fazendo com que os 
alunos fiquem sem ninguém para ensiná-los. Em uma entrevista 
com a diretora de uma escola municipal de educação infantil Ma-
ria Marques Fernandes, que também trabalhou em outras escolas 
públicas, o número de professores ausentes em um único dia pode 
chegar a 40%, situação preocupante tanto para os pais quanto para 
os alunos. Em 2012, conforme reportagem do jornal O Estado de S. 
Paulo, cada um dos 230 mil professores estaduais faltou, em média, 
27 dias. Os professores recebem licença se apresentarem atestado 
médico. Se não conseguirem licença, ganham falta, o que prejudica 
a sua carreira e o seu salário. Na ausência de um docente, o ideal é 
que se encontre um substituto o mais rápido possível. No entanto, 
na maioria dos casos, não há professores com horários vagos, e os 
alunos acabam prejudicados.

Fonte: A diferença (2013)

Questão 02
Em relação aos dois textos-base acima, é correto afirmar que ambos pos-
suem um caráter essencialmente comparativo? Justifique sua resposta.
 
Questão 03 
Sabendo que, conforme o que pressupõe a tradição e a normatividade 
gramatical, as orações comparativas costumam vir iniciadas por conjun-
ções comparativas como que, do que (depois de mais, menos, maior, menor, 
melhor e pior), qual (depois de tal), quanto (depois de tanto), como, assim 
como, bem como, como se, que nem. (...), podemos afirmar que os dois tex-
tos acima estabelecem comparações? Justifique. 

Questão 04 
Liste alguns exemplos de usos das comparativas em situações comunica-
tivas distintas em que você pode usar a comparação para fortalecer a sua 
argumentação.
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Tais atividades incitam os alunos a refletirem sobre a existência e a melhor for-
ma de uso dos múltiplos recursos linguísticos que dispõem para efetuarem a comu-
nicação/interação social cotidianamente nos variados contextos em que venham a 
se inserir, desvencilhando-nos, portanto, dos velhos moldes de estudo de gramática 
exclusivamente focado nas normas e numa homogeneidade irreal da língua. 

Podemos constatar que são inúmeras as situações comunicativas em que fa-
zemos o uso de comparações para realizarmos nossos propósitos comunicativos 
e sócio interacionais. Podemos recorrer a comparações implícitas ou metafóricas 
para dar maior efeito de sentido, como ocorre em textos literários. Podemos com-
parar para dar um maior valor a uma ação efetuada, como na frase: “Assim como 
Cristo, devemos passar por esse mundo fazendo o bem”, em que a ação de fazer o 
bem não se justifica só pelo fato de ser uma prática devida, mas um ensinamento e 
um seguimento do exemplo dado por Cristo, entre outras inúmeras possibilidades 
comunicativas e/ou argumentativas em que a comparação pode figurar como ins-
trumento de otimização da intenção discursiva.

Todas essas possibilidades não prescindem, mas transcendem o enfoque nor-
mativo dado às comparativas pela tradição gramatical e que muitas vezes são ana-
lisadas por essa única vertente normativa nas aulas de Língua Portuguesa executa-
das em alguns contextos escolares.

Considerações finais

Terminadas as reflexões e análises até aqui estabelecidas, podemos resumir 
que o trabalho pedagógico com a língua materna deve focar-se primordialmente 
na desenvoltura da competência linguística dos estudantes e que para isso, muitas 
vezes, é necessário deixar um pouco de lado a normatividade gramatical tradicional 
e focar mais efetivamente nas possibilidades de uso ou de não uso dos múltiplos 
elementos discursivo que nossa língua nos dispõe.

Se a função da língua é servir como instrumento de comunicação e interação 
social, não podemos restringir as múltiplas possibilidades comunicativas desta à 
mera aprendizagem de regras e nomenclaturas de elementos linguísticos. O estu-
dante precisa perceber que o que se estuda em sala de aula, mais especificamente, 
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para nosso caso, nas aulas de Língua Portuguesa, faz sentido prático e tem utilidade 
em seu cotidiano e contexto sociocomunicativo.

Obviamente não pretendemos esgotar aqui toda discussão e reflexão a respei-
to das possibilidades discursivas das adverbiais aqui enfocadas, mas almejamos ao 
menos que o presente trabalho possibilite novas análises e reflexões a respeito do 
estudo e usos sociodiscursivos de nosso idioma e que busquemos cada vez mais 
perpetrar uma prática pedagógica que verdadeira e eficazmente faça a diferença 
para melhoria da construção e/ou desenvoltura dos conhecimentos linguísticos que 
podem e devem ser efetivados a partir de nossas salas de aula. 

Não podemos mais nos furtar às exigências e necessidades socioeducacionais 
atuais, a fim de que a Educação oferecida em nosso meio escolar possa de fato sur-
tir efeitos positivos para o futuro de nossos cidadãos e consequentemente de nossa 
sociedade como um todo.
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simPósio temátiCo

 O pApEl DA sEMÂNTiCA NA FORMAÇÃO DOCENTE EM 
lETRAs: REFlEXÕEs E ANálisEs A pARTiR DO EXAME 
NACiONAl DE DEsEMpENhO DE EsTUDANTEs (ENADE)

MARiANA liNs EsCARpiNETE (UFpB)
jOsé WEllisTEN ABREU DE sOUZA (UFpB)
sAyONARA ABRANTEs DE OliVEiRA UChOA (iFpB/UFpB)

Breves considerações acerca da formação docente

A formação docente é um tema de recorrente discussão, uma vez que é essen-
cial garantir uma formação adequada, que promova uma atuação desenvolvedora de 
aprendizagem significativa e que faça a diferença. Sobre esse tema, é comum que se 
associe a formação docente a uma atividade posterior à graduação, quando os pro-
fessores já estão em sala de aula, atendendo a uma necessidade de “atualização” pro-
fissional. Contudo, não desconsiderando essa realidade, para este trabalho, acentua-
mos o caráter anterior da questão, voltando, assim, o foco de reflexão à academia de 
fato. Interessa, portanto, observar como se tem constituído a formação docente com 
vias a prática, ponderando que é fundamental que o licenciando tenha o absoluto en-
tendimento sobre qual seu papel e quais conhecimentos são demandados enquanto 
professor de língua portuguesa, tão logo ser o papel da escola proporcionar ao aluno 
o domínio da língua escrita para que, assim, “ele possa incorporar à construção de 
sua identidade cultural os pontos de vista e os recursos expressivos nela historica-
mente construídos”, segundo afirma Paulo Coimbra Guedes (2006, p.14).  

Durante o curso de letras, o discente é preparado para a docência através de 
disciplinas que o muna de condições para efetivar a aprendizagem em sua atuação. 
Dentre essa gama teórica, muito se defende sobre, plagiando Moura Neves1, qual 

1. NEVES, Maria Helena de Moura. Que gramática estudar na escola? Norma e uso na Língua Portugue-
sa. 3. Ed. – São Paulo: Contexto, 2008. 
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língua se ensinar na escola. Sendo assim, é inerente à docência a constante apro-
priação de elementos desenvolvedores da aprendizagem, necessitando, para tanto, 
uma maior disponibilidade em se familiarizar com as novas teorias e metodologias 
postas em discussão no cenário acadêmico, objetivando o êxito e simplificação da 
prática em sala de aula. Essas teorias e metodologias estão sistematizadas nas dis-
ciplinas que constituem o currículo de Letras, cuja razão de ser está no aperfeiçoa-
mento para a sala de aula.  Portanto, prevê-se que a Licenciatura em Letras seja o 
local de qualificação para que o conhecimento sobre a língua, sua escrita, organi-
zação (gramática normativa padrão), sua forma de (re)significar o mundo possa ser 
transmitido no exercício da docência. 

No tocante a formação docente em Letras e sua estruturação curricular em 
torno de suas realidades (teórica e prática), pretende-se que haja uma fundamen-
tação, inicialmente, teórica básica e necessária para o conhecimento do professor 
em formação2, cujo direcionamento temático, em termos de disciplinas de curso, 
compreende matérias referentes ao conhecimento especializado sobre a língua e 
sua literatura, além da esfera pedagógica geral (disciplinas na área da Educação). 
Em paralelo, há aos chamados “tópicos especiais”3, os quais consideram atividade 
de tipo “extracurricular”, como também as disciplinas optativas, que, apesar de re-
ceber esse nome, constam como obrigatórias no fluxograma do curso, mas com 
maior liberdade de escolha do discente. Aliado ao teórico, está a formação prática, 
através dos Estágios Supervisionados, direcionadores dos conteúdos quanto à atu-
ação pedagógica.

Observamos que, em consonância com o exposto no Parecer CNE/CES 
492/2001:294 (documento oficial estabelecido pelo MEC para a formação dos pro-
fessores nas universidades), é fundamental que os cursos “criem oportunidade 

2. Professor em Formação nos cursos de Letras;

3. “... são conteúdos complementares flexíveis: atividades livres, tais como atividades acadêmicas de 
ensino, pesquisa e extensão; participação em eventos; apresentação de trabalhos acadêmicos; estágio 
não obrigatório; disciplinas de áreas a fins” (Portaria UFPB - PRG/G /N°. 25/2011);

4. RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, de 18 de fevereiro de 2002: Diretrizes Curriculares Nacionais para a Forma-
ção de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. 
PARECER CNE/CES 492/2001: Diretrizes Curriculares para os Cursos de Letras
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para o desenvolvimento de habilidades necessárias para se atingir a competência 
desejada no desempenho profissional”. Trata-se da formação não apenas a favor do 
acúmulo de conhecimento por parte do aluno de Letras, mas com vias ao benefício 
social. Isto posto, é possível afirmar que, enquanto professores de Língua Portu-
guesa, estes alunos em formação devem estar preparados para cumprir o que o 
PCNEM (1999) diz sobre a sala de aula ser o espaço de concentrar o ensino no que 
diz respeito aos aspectos sociais e de uso da língua. Ora, se o professor deve centrar 
sua prática preconizando o que é do uso, e não o que se refere, exclusivamente, a 
prescrições e normatizações excludentes do contexto de interação social típico da 
construção da linguagem, o curso de Letras deve ser o espaço de manifestação des-
se entendimento, não somente desconstruindo o que diz respeito à tradição, mas 
promovendo, para além, uma reflexão sobre estratégias de efetivação desse ensino 
contextual. Seguindo essa lógica, o ENADE, cumprindo seu papel de mapeamento 
do conhecimento, deve versar sobre as variadas linhas de ensino que compõem a 
grade curricular do curso de Letras, estando, a Semântica, como um tema de avalia-
ção por ser uma das matérias que conseguem proporcionar o entendimento da dis-
ciplina escolar de língua portuguesa de modo mais eficaz, proporcionando o olhar 
reflexivo sobre a língua em uso. 

O objetivo do Curso de Letras é formar profissionais interculturalmen-
te competentes, capazes de lidar, de forma crítica, com as linguagens, 
especialmente a verbal, nos contextos oral e escrito, e conscientes de 
sua inserção na sociedade e das relações com o outro. Independente-
mente da modalidade escolhida, o profissional em Letras deve ter domí-
nio do uso da língua ou das línguas que sejam objeto de seus estudos, 
em termos de sua estrutura, funcionamento e manifestações culturais, 
além de ter consciência das variedades lingüísticas e culturais. (CNE/CES 
492/2001, p.30)

 
Ante o exposto, pretendemos verificar se há o conteúdo semântico, de caráter 

obrigatório na formação docente, assimilado nas questões do ENADE, e de que for-
ma isto é feito.
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O binômio semântica-e-Ensino

A importância do Ensino pautado na reflexão da língua enquadra-se nas pos-
tulações teóricas da Análise Linguística (AL), conforme concebida por Geraldi (1984), 
perspectiva que congrega, ao mesmo tempo, características teóricas e metodoló-
gicas. A AL pressupõe um caminho pelo qual a língua pode ser ensinada, conside-
rando tanto aspectos formais quanto uma alternativa complementar às práticas de 
leitura e produção de texto, dado que possibilita a reflexão consciente sobre fenô-
menos gramaticais, contextualizando-os com os fenômenos textuais/discursivos.

 Segundo Ilari (1997), perdurou durante muito tempo a crença de que a Lin-
guística substituiria a Gramática e a Filologia, renovando, assim, o ensino da língua. 
Apesar de essa substituição não ter ocorrido, o que se percebe é que a Linguística 
vem contribuindo para o ensino de Língua Portuguesa desde a década de 80, quan-
do, por exemplo, os estudos de Sociolinguística, Psicolinguística, Linguística Textual, 
Pragmática e Análise do discurso passaram a ser “aplicados” ao ensino da língua 
materna nas escolas, através de interferências bastante significativas.

 Nesse contexto, de acordo com Ferrarezi Júnior (2008), existe um consenso 
entre os linguistas quanto ao papel fundamental que a Semântica pode desempe-
nhar na descrição das línguas naturais, uma vez que, resumidamente, uma língua 
só é uma língua por haver construções que dizem algo, ou seja, que significam algo 
aos seus falantes.

Para lidarmos, portanto, com as necessidades dos alunos acerca dos usos 
linguísticos, não pode ser considerada cabível uma proposta unicamente meta-
linguística, tanto por ser redutora, como também por não estar associada ao pa-
radigma USO  REFLEXÃO  USO (cf. BRASIL, 1997; 2000). É nesse sentido que 
Ferraz e Nascimento (2015, p. 1) afirmam que “[...] as questões abordadas na área 
da Semântica muito podem contribuir para as práticas de ensino”, haja vista ser 
possível verificar uma forte relação entre a epilinguagem5 e a “[...] análise dos re-

5. A epilinguagem pressupõe, conforme Geraldi (1997), “operações” que se manifestam nas negocia-
ções de sentido. Logo, trabalhar com a epilinguagem visa congregar aspectos estruturais da língua, 
como também aspectos discursivos, tendo como foco a reflexão sobre a língua que se usa.
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cursos semânticos responsáveis pela construção do sentido textual” (FERRAZ; 
NASCIMENTO, 2015, p. 1).

O binômio “Semântica-e-Ensino” reside na percepção de que um estudo mais 
acurado sobre a significação permite a compreensão de que é necessária uma di-
datização acerca dos fenômenos estudados por essa área, justamente pela con-
tribuição que isso traz para o contexto de sala de aula, foco principal da formação 
docente em Letras.

Nesses termos, vale a citação de Henriques (2011):

A análise etimológica é semântica. A análise sintática é semântica. A aná-
lise morfológica é semântica. A análise fonológica é semântica. A análise 
do discurso é semântica. Até a lição de ortografia é semântica. Placas, 
avisos, letras de música, o carro do pão (ou da pamonha), a prescrição 
médica ou o triste formulário do Imposto de Renda... Tudo depende de 
um “estalo”, uma chave (HENRIQUES, 2011, p. 13).

Não há como negar o fato de que ensinamos a língua para que se estabeleça 
a compreensão e a interpretação do extrato linguístico, e assim também se estabe-
leça a sua produção. Tudo está diretamente ligado com os sentidos conferidos, as-
sumidos, inferidos, implicados, promovidos etc. por nós, falantes-ouvintes de uma 
língua natural.

Reiteramos, em suma, que a abordagem Semântica para as questões relativas 
ao ensino é essencial às práticas de sala de aula, pois os aspectos da significação 
são essenciais às habilidades de compreensão, produção e análise linguística. 

O espaço da semântica nas provas do ENADE-letras

Segundo Moreira (2009, p. 7), é a partir de 2004, devido à implantação do Sis-
tema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que “[...] o processo de 
avaliação dos cursos de graduação, no Brasil, [sofre] alterações, visando a alcançar 
[...] patamar de qualidade mais ajustado à realidade de um país [tão] complexo e 
multifacetado [...]”. 

Da implantação desse dispositivo legal, decorre um sistema de avaliação que 
passa a envolver três dimensões: “[...] a) a avaliação interna e externa das institui-
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ções de ensino superior; b) a avaliação de desempenho dos alunos, através do ENA-
DE – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes; c) a avaliação de cursos” 
(MOREIRA, 2009, p. 7). Com base no exposto, pode-se perceber que o ENADE se 
constitui, ao mesmo tempo, de teste avaliativo de desempenho, mas também de 
exigência curricular obrigatória para a conclusão de curso de graduação no Brasil, 
com preceito legal fomentado pela implementação do SINAES.

Ainda conforme Moreira (2009), o ENADE se organiza a partir de quatro instru-
mentos, a saber: a prova, um questionário de impressões sobre a prova, um ques-
tionário socioeconômico e um questionário destinado ao coordenador do curso. A 
autora acrescenta que

[...] por sua especificidade e abrangência, a prova [assume] destaque 
particular como meio de avaliar competências, habilidades e conheci-
mentos. Para atingir seus fins, o instrumento aplicado à área de Letras 
articula-se em 40 questões, das quais, 30 se referem a conteúdo especí-
fico – de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Linguística, Teoria da 
Literatura e demais disciplinas que compõem o currículo – e 10 relativas 
a temas de formação geral, comuns a todos os alunos dos diferentes 
cursos (MOREIRA, 2009, pp. 7-8).

Sem dúvida, deve ter ficado claro para o nosso leitor que, pelos propósitos 
estabelecidos neste artigo, o que empreenderemos nesta seção de análise é um 
recorte, segundo o qual possamos delimitar o espaço da Semântica no contexto de 
avaliação dos conhecimentos básicos que o estudante (futuro professor) de Letras 
precisa ter. 

Para tanto, os seguintes passos metodológicos foram adotados: a) buscamos 
no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP)6 as provas correspondentes à área de Letras. Vale salientar que, por critério 
do Ministério da Educação, a definição de quais áreas serão avaliadas ocorre anual-
mente, desde 2004, “[...] pela Comissão de Avaliação da Educação Superior (Conaes), 
órgão colegiado de coordenação e supervisão do Sinaes. A periodicidade máxima 

6. Todas as provas são de acesso público pelo site: <http://portal.inep.gov.br/enade>.
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de aplicação do Enade em cada área [é] trienal”7. Logo, verificamos em cada ano de 
realização da prova aqueles nos quais os alunos da área de Letras foram avaliados; 
b) das provas realizadas nos anos de 2005, 2008 e 2011, nas quais o desempenho 
dos alunos da área de Letras foi avaliado, selecionamos as questões cujo escopo 
tenha sido a Semântica; c) formamos o corpus de análise a partir das questões rela-
tivas à Semântica, visando apreender se tratam apenas de conhecimentos teóricos 
sobre Semântica ou se também tratam da contribuição que essa área da Linguística 
confere ao Ensino de LP, diante da necessária reflexão linguística, resultando nas 
três questões que passaremos a analisar a seguir:

Questão 1 – Prova 2005

Fonte: ENADE-Letras, 2005, p. 7.

7.  Informações concernentes ao item “1.5 Como são definidas as áreas que serão avaliadas no Enade?”, 
disponível no <http://portal.inep.gov.br/enade/perguntas-frequentes>, acesso em: 23 Ago 2016.
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Como é possível perceber, para que o avaliado consiga responder adequada-
mente ao proposto nessa questão, conhecimentos teóricos específicos da Semân-
tica se fazem necessários.  No item I, por exemplo, destacam-se os termos “itens 
lexicais” e “oposição semântica”, mormente discutidos pela Semântica Lexical. 

Conforme Lyons (1987), resumidamente, a antonímia é um fenômeno de opo-
sição de sentido. O que caracteriza, para o autor, os elementos antônimos é “[...] o 
fato de poderem ser regularmente graduáveis” (LYONS, 1987, p. 491), ou seja, trata-
se de elementos sobre os quais se pode fazer uma operação de comparação. Ilari 
(2011) verifica que a relação de antonímia é um processo escalar, no qual se pode 
depreender uma propriedade comum para os termos que se opõem a partir de 
uma comparação contextualmente estabelecida. 

É com base no exposto que o elaborador dessa questão espera que se estabe-
leça uma comparação entre os “itens lexicais” introjetado, roupa, vestido e preenchi-
do, buscando verificar, no contexto do texto-base fornecido, se se estabelece uma 
“oposição semântica”, ou seja, uma antonímia. Vejamos outra questão:

Questão 2 – Prova 2011

Fonte: ENADE-Letras, 2011, p. 10.



101

XXVI Jornada do Gelne

Essa questão trata de conhecimentos subjacentes ao texto, cujo foco principal 
requer uma análise epilinguística frente ao uso de uma determinada categoria gra-
matical. Entendemos que questões como essa envolvem conhecimentos da área da 
Semântica de modo aplicado.

O valor semântico da categoria gramatical “conjunção coordenada” deverá ser 
percebido pelo avaliado concluinte como um conjunto de instruções que relacio-
nam o conhecimento sintático e o semântico, sem os quais não seria possível a 
interpretação do texto-base.

Uma abordagem semântica voltada para a análise de operações de sentido 
geradas pelo uso de unidades linguísticas está na interlocução entre semântica, sin-
taxe e morfologia. O que se busca avaliar em uma questão como essa é que uma 
análise sintática (aos moldes do ensino tradicional) não é o único caminho de obser-
vação sobre os fatos da língua. Portanto, busca-se, do licenciando, ampliar sua vi-
são sobre língua e aplicar conhecimentos relativos à significação para, desse modo, 
consiga adequar sua análise do texto-base à resposta correta. Passemos, por fim, a 
análise da última questão: 

Questão 13 – Prova 2008

Fonte: ENADE-Letras, 2008, p. 7
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Apesar de não se configurar com termos, explicitamente, semânticos, a ques-
tão acima solicita do licenciando a compreensão do sentido atribuído a uma ora-
ção com relação à outra a partir da conjunção que a liga. Não se trata de uma 
abordagem gramatical como costumamos reconhecer na tradição, muito embora 
seja essencial que se saiba o que é uma conjunção e seu papel nas orações. O tom 
semântico se estabelece quando, nas sentenças-resposta, há uma “explicação” de 
domínio da significação, constituindo-se como uma questão aplicada do conheci-
mento linguístico em voga. 

Observamos a prática da Análise Linguística ao se optar por trabalhar com a 
língua sob o viés da epilinguagem, deixando para segundo plano a metalinguagem 
própria das nomenclaturas gramaticais. O aluno concluinte em letras saberá res-
ponder essa questão se devidamente apresentado à prática de AL em disciplina de 
Semântica, preparando-o para a atuação docente a favor da tríade já mencionada 
“uso-reflexão-uso”. Essa questão segue a mesma lógica da anterior, uma vez que 
a conjunção porque é levada a ser vista para além da sua classificação normativa. 
Deixa-se de questionar que tipo de coordenação se estabelece, para que o sentido 
produzido em seu uso ganhe evidência. Dito de outro modo, não basta reconhecer 
o porque como conjunção coordenativa explicativa, mas identificar sua funciona-
lidade no texto, seu papel de introduzir uma “justificativa” para a assertiva posta 
na oração anterior. Sem contar do esperado sobre a veracidade da afirmação “Na 
leitura, fazemos mais de decodificar palavras...” a partir da sentença de Leonardo 
Boff que abre a questão, configurando a transversalidade da significação. Logo são 
questões que só vem a somar à nossa defesa no trabalho em voga.
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Considerações Finais

Para uma boa compreensão dos PCN, é fundamental que o profissional do en-
sino tenha conhecimentos de teorias linguísticas e pedagógicas. Nesse sentido, uma 
formação crítica, que conduza o futuro professor à busca pela autonomia faz-se im-
prescindível. É notório que o processo de formação não chega ao seu fim com o tér-
mino da graduação, esse momento representa apenas um passo do processo. Contu-
do, não podemos ignorar que é um passo essencial, pois amolda o futuro professor, 
dotando-o de conhecimento linguístico (e literário) para proporcionar tanto uma me-
lhor forma de enxergar a língua e suas manifestações, como uma condição mais ade-
quada de exercer a profissão. 

Por se tratar de um caminho a ser trilhado, a graduação exerce influência no 
modo como este licenciado concebe a língua, contribuindo para uma autocrítica so-
bre as necessidades reais dos seus futuros alunos. Por esta inegável constatação, 
é importante considerar que um exame quantificador dessa graduação seja o mais 
abrangente possível, contendo em si a infinidade teórico-pedagógica à disposição no 
curso. Dentre essa variedade, concebemos a Semântica como matéria capaz de de-
senvolver o entendimento da língua pelo viés da reflexão, enquanto prática de Análise 
Linguística, por exemplo. Assim sendo, defendemos sê-la de essencial presença no 
ENADE, o que nos levou a uma verificação mais atenta de como se processa o com-
prometimento com a matéria Semântica nessa prova.

Como resultado, podemos concluir que há a menção ao conteúdo, mas de pou-
ca evidencia. Apesar da quantidade de questões, é pequena a atenção à semântica, 
comparado a multiplicidade de questões sobre conhecimento literário, por exemplo. 
Nas provas analisadas, em um nenhum momento, quando das questões discursivas, 
preconizou-se a avaliação mais subjetiva do conhecimento do sentido atribuído a pa-
lavras e/ou sentenças em um contexto determinado, resumidas às proposições obje-
tivas, com respostas estabelecidas, não permitindo que o graduando discorra sobre 
as possibilidades de significação da língua.  Portanto, fica a constatação da necessida-
de de aprofundamento das questões semânticas no ENADE como forma de colocar 
em lugar de importância a disciplina “Semântica” (que até pouco tempo era tida como 
disciplina optativa na grade curricular do curso de Letras da UFPB), uma vez ser ins-
trumento de efetivação de uma aprendizagem em prol do olhar crítico do aluno. 
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introdução

Essa pesquisa tem como objetivo analisar como acontece o processo de cons-
trução dos sentidos do texto falado, especificamente no gênero Debate de Opinião 
de Fundo Controverso, em um contexto de ensino-aprendizagem mediado por se-
quências didáticas, no Ensino Fundamental. Observa-se também como os alunos 
se apropriam desse conhecimento na prática escolar, ao usar recursos linguísticos 
que orientam para uma determinada conclusão, buscando fortalecer a argumen-
tação em busca da adesão dos alocutários, nas perspectivas de Koch (2012; 2015).  

Vale ressaltar que esse trabalho trata-se de uma ramificação proveniente de 
uma pesquisa realizada no âmbito de Mestrado Profissional em Letras-Profletras, 
na Universidade Federal da Paraíba- UFPB, e tem como corpus partes de duas gra-
vações orais (dois debates de opinião de fundo controverso), produzidos por alu-
nos do 8º ano do ensino fundamental, em uma escola da rede pública, em Santa 
Rita-PB.   

Por tratar-se de uma pesquisa-ação em sala de aula e uma vez que tal experi-
ência  contribuiu para que os alunos obtivessem avanços significativos na apropria-
ção do referido gênero, favorecendo, dessa forma, o desenvolvimento de várias 
capacidades sociodiscursivas importantes para o uso do gênero formal público, é 

1. E-MAIL: GRACILENEBARROS@GMAIL.COM 

2. E-MAIL: ERYPN@HOTMAIL.COM

mailto:gracilenebarros@gmail.com
mailto:erypn@hotmail.com
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importante destacar que o trabalho foi realizado por meio de módulos (sequências 
didáticas), sendo esse de suma importância para o progresso da aprendizagem.   

Como fundamentação básica para o presente trabalho recorremos a Dolz et 
al. (2013), com a concepção do gênero como instrumento de ensino-aprendizagem 
para uso nas práticas sociais de linguagem, Schneuwly, Dolz e Noverraz (2013) no 
que se refere à sequência didática, Koch (2012;2013), Marcuschi (2007, 2008), entre 
outros.

 

Apresentação do gênero debate e a descrição da metodologia 
de ensino

No que se refere, especificamente, ao debate de opinião de fundo controverso, 
Dolz et al. (2013b) apresentam-no3 como um gênero que diz respeito a crenças e 
opiniões, não visando uma decisão, mas a uma colocação em comum das diversas 
posições, com a finalidade de influenciar a posição do outro, assim como de precisar 
ou até modificar a sua própria. Segundo os autores, as confrontações e os desloca-
mentos de sentido que permite e suscita esse tipo de debate representam um po-
deroso meio de compreender um assunto controverso por suas diferentes facetas, 
além de forjar uma opinião ou transformá-la. 

Para os referidos autores, debater não é desdobrar habilidades de linguagem a 
respeito de qualquer assunto, e sim, construir uma questão controversa no interior 
da problemática sugerida pelo tema, construindo, por meio da linguagem, interven-
ções que ganhem o estatuto de argumentos de diversos tipos. 

Desse modo, conforme Dolz et al. (2013b), aprender o gênero debate vai além 
de realizar discussões sobre quaisquer que sejam os temas. O ensino desse gênero 
deve proporcionar o desenvolvimento de diversas habilidades que podem auxiliar 
no desenvolvimento geral do aluno, desenvolvendo capacidades linguísticas (técni-
cas de retomada de discurso do outro, marcas de refutação etc.), cognitivas (capa-

3. Dolz et al. (2013b)  apontam e descrevem, especificamente, esses tipos de debates: opinião de fundo 
controverso, deliberativo e  de solução de problemas, por terem em vista o ensino em sala de aula, no 
entanto, deixam claro que existem outros tipos de debates, os quais preferiram não mencionar. Nesse 
artigo, nos ateremos apenas ao debate de opinião de fundo controverso.
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cidade crítica) individuais (capacidade de se situar, de tomar posição, construção de 
identidade) e sociais (escuta e respeito pelo outro).

Nessa perspectiva, para trabalhar o gênero debate de opinião de fundo con-
troverso, adotamos a proposta da sequência didática de Dolz, Schneuwly e Nover-
raz (2013c), a qual trata-se de “uma sequência de módulos de ensino, organizados 
conjuntamente para melhorar uma determinada prática de linguagem” (DOLZ et 
al., 2013c, p.43), com a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero 
discursivo, que ainda não o domina ou o faz de forma insuficiente, permitindo que 
falem ou escrevam adequadamente em dada situação comunicativa. 

Dolz e Schneuwly (2013, p.43) explicam que “as sequências didáticas buscam 
confrontar os alunos com práticas de linguagem socialmente construídas, os gêne-
ros textuais, para lhes dar a oportunidade de reconstruí-las e delas se apropriarem”. 
Essa reconstrução é realizada devido a três fatores: as especificidades das práticas 
de linguagem, as capacidades de linguagem dos alunos e as estratégias de ensino 
propostas pela sequência didática.

Para melhor compreensão, abaixo, segue o esquema da sequência didática, apre-

sentado por Dolz et al. (2013c).

                                 

(DOLZ, NOVERRAZ E SCHNEWLY, 2013, p.83)

A partir desse esquema, desenvolvemos o ensino do gênero em seis etapas, a 
saber: 1) apresentação de um projeto de classe, para apresentação e solicitação da 
produção do gênero debate de opinião de fundo controverso; 2) a primeira produ-
ção (produção inicial); 3) análise das dificuldades encontradas na primeira produ-
ção,  com a intenção de construirmos os módulos/oficinas, a fim de trabalharmos 
as principais dificuldades em evidência na primeira produção; 4) aplicação dos mó-
dulos- a intervenção por meio das oficinas; 5) a produção final; 6) a análise compa-
rativa entre as duas produções, primeira (a inicial) e a segunda produção (a final), a 



108

XXVI Jornada do Gelne

fim de verificarmos os possíveis avanços que os alunos obtiveram na produção do 
gênero em estudo, a partir do procedimento das sequências didáticas. 

Após esses apontamentos, a seguir, por ser o debate um gênero na modalida-
de oral, trataremos sobre a construção do sentido no texto falado, para facilitar a 
compreensão na seção que traz a análise dos discursos na produção do debate.    

A construção do sentido do texto falado

De acordo com Koch (2012; 2013), para a construção do sentido no texto oral, 
numa conversação, várias estratégias de formulação (construção) textual e marca-
dores linguísticos são utilizadas pelos locutores e interlocutores. Assim, por meio 
desses recursos linguísticos, o texto oral é organizado, facilitando o fluxo da infor-
mação, e o sentido do texto acontece de forma coparticipativa, uma vez que os 
discursos entre os participantes da conversação (locutores e interlocutores) são 
coproduzidos,  coneogociados e coargumentados. 

Entre as principais estratégias de construção está a reformulação, que pode 
ser retórica ou saneadora. As estratégias de reformulação não só desempenham 
funções interacionais, como também cognitivas, que ajudam na compreensão dos 
enunciados. Nesse trabalho, queremos evidenciar o uso das paráfrases, devido ao 
pouco espaço disponível, na construção dos sentidos no Debate de opinião. 

Koch (2013) apresenta as paráfrases como estratégias de reformulação retó-
rica essencialmente interacionais, com a função principal de reforçar a argumen-
tação. Uma que vez, na interação pela linguagem, temos sempre objetivos a atin-
gir, há relações que queremos estabelecer, efeitos de sentidos que pretendemos 
causar, comportamentos que queremos ver desencadeados. Sendo assim, o uso 
da linguagem é essencialmente argumentativo, na perspectiva de Ducrot apud 
(KOCH, 2015, p.45), “pois pretendemos orientar os enunciados que produzimos no 
sentido de determinadas conclusões.” 

 No que se referem aos operadores argumentativos, nas perspectivas de 
Koch (2012), esses servem para assinalar o argumento mais forte de uma escala 
orientada no sentido de determinada conclusão; somar argumentos a favor de 
uma mesma conclusão;  introduzir uma conclusão relativa a argumentos apresen-
tados em enunciados anteriores; introduzir argumentos alternativos que levam 
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a conclusões diferentes ou opostas;  estabelecer relações de comparação entre 
elementos, com vistas a uma dada conclusão; introduzir uma justificativa ou ex-
plicação relativa ao enunciado anterior; contrapor argumentos orientados para 
conclusões contrárias; entre outras funções.

Feitas essas considerações, a seguir, examinamos, de forma breve, a constru-
ção dos sentidos e seus direcionamentos no debate de opinião de fundo contro-
verso, “A redução da maioridade penal de 18 para 16 anos”.  

O debate de opinião de fundo controverso - A estrutura 
e exploração da oralidade

Nesta seção, para efeito de demonstração, analisamos alguns trechos do de-
bate de opinião de fundo controverso, realizado por uma turma do 8º ano do 
Ensino Fundamental, em duas produções (versões) do referido gênero: produção 
inicial (antes da intervenção) e produção final (pós-intervenção), a fim de mostrar 
a relevância do uso das paráfrases e operadores argumentativos para a constru-
ção dos sentidos na produção do gênero em estudo. 

Para a realização dessa análise, usamos trechos da transcrição do debate 
D1-2015 e D2- 20154, “A Redução da Maioridade Penal de 18 para 16 Anos”- produ-
ção inicial e produção final, feitas a partir das normas de transcrição, do Projeto 
NURC/SP, extraídas de Castilho e Preti (1986).  

Convém salientar que, nas transcrições dos debates, os interlocutores foram 
representados por letras, a saber: M para a mediadora, P para a plateia, e uma 
letra para cada debatedor, e nos trechos em que seus nomes são pronunciados, 
usamos nomes fictícios para manter o anonimato dos educandos, conforme acor-
dado no termo de assentamento assinado pelos responsáveis pelos alunos5. 

4. Debates realizados pela turma investigada. No que se refere ao tema, esse permaneceu o mesmo nas 
duas versões, para análise dos avanços, após da aplicação dos módulos, conforme o procedimento das 
sequências didáticas, nas perspectivas de Dol et. al. (2013b). 

5. Esta pesquisa foi submetida ao conselho de ética da UFPB, cadastrada com o protocolo de número 
0156/15.
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A construção do sentido do gênero debate de opinião de fundo controverso, 
conforme Dolz et al. (b), acontece de forma coletiva, a partir da interação entre os 
interlocutores. 

Nessa perspectiva, abaixo, analisamos os discursos e suas orientações de sen-
tidos - causados por meio das marcas linguísticas, já mencionadas - na produção do 
gênero debate. Para facilitar a compreensão, selecionamos algumas situações de 
interação envolvendo um mesmo debatedor, o qual é representado pela letra F, nas 
duas produções do referido gênero. 

Debate: A redução da maioridade Penal de 18 para 16 anos –D1-2015
Ações do debatedor F ao apresentar sua tese

Trecho 1- D1-2015

F: bem eu gostaria de primeiramente citar uma:: pesquisa que meus assesso-
res fizeram... que é a respeito sobre cinco razões porque:: nós não devemos 
aceitar essa redução da maioridade penal primeiro porque nós já responsa-
bilizamos adolescentes em atos infracional/ que a partir dos doze anos qual-
quer adolescente é responsável  pelo ato cometido contra a lei toda respon-
sabilidade é imputada por meio de medidas socio-educativas prevista do ECA 
tem objetivo de ajudá-lo  a começá-lo a preparar  para uma vida adulta de 
acordo com a sociedade estabelecida...  uma da segunda razão é porque a 
lei já existe está... e resta ser cumprida somente... o ECA ela prevê seis me-
didas educativas advertência obrigação de se reparar o dano pres/prestação 
de serviço a comunidade assistência assis-tida semi-liberdade e internação 
então é por esses razões que eu sou contra a maioridade penal

Podemos observar no trecho 1, do D2-2015, que o debatedor F, começa seu dis-
curso parafraseando uma pesquisa referente a temática em discussão, (trecho 1, do 
D1-2015). Notemos que o referido debatedor assimila para si os mesmos critérios 
elencados na pesquisa que menciona, para justificar sua posição contrária à medida 
que reduz a maioridade penal, ao usar a expressão “nós não devemos”, como pode-
mos ver no segmento do trecho 1: “...sobre cinco razões porque:: nós não devemos 
aceitar essa redução da maioridade penal primeiro”(...).  
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Ainda no trecho 1, do D1-2015, na paráfrase feita pelo debatedor F, notamos o 
uso de alguns operadores argumentativos que fortalecem seu discurso, orientan-
do-o para o sentido de justificação, explicação e pressuposição em favor da tese 
que defende, são eles: porque, já e então. 

Ao usar o operador porque, o debatedor F justifica a razão de sua posição 
ser contrária à redução da maioridade penal, e, a partir do operador já, pressupõe 
que não é necessário incluir o menor infrator na legislação que pune adultos, uma 
vez que a lei que pune o adolescente infrator é existente, o ECA, “...porque a lei já 
existe está... e resta ser cumprida somente o ECA ela prevê seis medidas educati-
vas”. Já o operador então retoma os argumentos, somando-os a favor da mesma 
conclusão, ou seja, levando o alocutário a concluir que a redução da maioridade 
penal não deve ser aplicada no Brasil, pelos vários motivos apresentados por ele 
(debatedor F). 

No entanto, esses recursos não foram explorados, no decorrer da discussão 
(D1-2015), para a construção do sentido do debate como um todo, o que acabou 
não produzindo um confronto argumentativo, e apenas uma justaposição de ar-
gumentos, o que, segundo Dolz et al. (2013b), não deve acontecer no debate de 
opinião de fundo controverso, uma vez que deve ser desenvolvida uma controvér-
sia sobre a temática, para que o tema discutido possa ser analisado por diferentes 
pontos de vista. 

Isso podemos averiguar nos trechos 2 e 3, (em situações que envolvem a in-
teração do mesmo debatedor com os interlocutores), levando-nos a concluir que 
a pouca exploração desses recursos linguísticos, associados as dificuldades en-
frentadas pelos alunos no processo de produção, como baixa informatividade, por 
exemplo, associadas a outros fatores (os quais foram trabalhados em módulos), 
limitou a interação na primeira versão do debate.  Como podemos perceber nos 
trechos abaixo.
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Debate: A redução da maioridade Penal de 18 para 16 anos –D1-2015
Ações do debatedor F em interação com a plateia

Trecho 2 – D1-2015

P: o que vocês acham que deveriam fazer pra diminuir a criminalidade?
((cochichos entre os debatedores))
F: mais policia e mais cadeia... pronto
((cochichos))

Trecho 3- D1-2015 

P: eu queria fazer pergunta pra Fernando... como:: o ladrão de dezoito anos 
podem/ roubar matar o de dezesseis também como a gente pode melhorar 
isso?
F: simples... investirem em educação pra pessoas não roubarem não matarem 
a partir de dezesseis anos

No entanto, na produção final, em situações similares, após a intervenção, apli-
cando a sequência didática para o ensino do referido gênero, é perceptível que o 
nível de interação, na produção do gênero, obteve uma maior qualidade. Os dire-
cionamentos de sentido alcançados nas discussões contribuíram para que o desen-
volvimento do debate progredisse, possibilitando uma discussão em torno de dife-
rentes olhares em relação à controvérsia exposta pelo tema, em consonância com 
o que propõem Dolz et al. (2013b). Como podemos perceber no trecho que segue. 

Debate: A redução da maioridade Penal de 18 para 16 anos-D2-2015
Ações do debatedor F em situação de interação com a plateia
Trecho 2- D2-2015

P: bom dia a todos... eu queria uma pergunta pro grupo éh::... qualquer um 
deles pode responder... éh:: em dois mil e treze pesquisa realizada pelo ins-
tituto eh CNT são fontes confiáveis indicou que noventa e dois por cento vír-
gula sete... dos brasileiros são a favor da medida... também no mesmo ano 
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o instituto da folha indicou que noventa e três por cento dos paulistas paulis-
tanos são a favor da redução... vocês não veem que o povo brasileiro estão 
cansados de tanta violência no nosso país eh:: que não tem nenhuma punida-
de? éh::: imagina que:: um desses jovens éh::... matassem alguém das vossas 
famílias e... fossem parar na delegacia e logo após ir lá... forem soltos vocês 
acham isso justo? 

M: quem do grupo se dispõe a responder a pergunta de João? Fernando 

F: sim todos estamos aqui com consciência de que a maioria da população do:: 
nosso país quer reduzir a maioridade penal mas o que nós podemos pensar 
também é que o que  isso vai ajudar quanto a isso? se nós pudéssemos inves-
tir mais nos reformatórios... para que eles pudessem estar mais preparados 
para receber jovens... e eles mudassem sua mente  de acordo com o que ele 
fez seria muito melhor do que mandá-lo para uma prisão e ele lá receber má 
influência de pessoas né? que estão lá presas os piores bandidos do nosso 
país estão... do que mandá-lo pra um reformatório já que educar é melhor 
que punir.

 
No trecho 2 ( D2-2015), um integrante da plateia usou a paráfrase, ao citar da-

dos de uma pesquisa, para direcionar o sentido de seu discurso à uma conclusão  
favorável a redução da maioridade penal, e ao empregar o operador também, agre-
gou mais um argumento conduzindo um discurso favorável à redução da maiorida-
de penal, “também no mesmo ano o instituto da folha indicou que noventa e três 
por cento dos paulistas paulistanos são a favor da redução...”, para em seguida fazer 
uma indagação: “vocês não veem que o povo brasileiro estão cansados de tanta 
violência no nosso país eh:: que não tem nenhuma punidade?” .  

Para responder ao integrante da plateia, o debatedor F parafraseia a fala do 
locutor que o interpela, apresentando o argumento por ele exposto, para, em segui-
da, contra-argumentá-lo. E, ao usar o operador mas, introduz sua contra-argumen-
tação, direcionando o discurso a uma conclusão contrária a redução da maioridade 
penal. Desse modo, o debatedor F orientou seu discurso para o sentido contrário 
ao apresentado por seu interlocutor, e a partir do operador também chamou aten-
ção de seus interlocutores para questionarem a eficácia da medida que reduz a 
maioridade penal: “sim todos estamos aqui com consciência de que a maioria da 
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população do:: nosso país quer reduzir a maioridade penal mas o que nós podemos 
pensar também é que o que  isso vai ajudar quanto a isso?”.

Continuando seu discurso, o debatedor F usou os operadores argumentati-
vos para que e já que, para levar seus ouvintes à conclusão de que investir nos 
reformatórios é a melhor opção para a redução do envolvimento de jovens com o 
crime, e assim, justificar sua posição contrária à medida que reduz a maioridade 
penal, “... para que eles pudessem estar mais preparados para receber jovens... e 
eles mudassem sua mente de acordo com o que ele fez seria muito melhor do que 
mandá-lo para uma prisão e ele lá receber má influência de pessoas né? que estão 
lá presas os piores bandidos do nosso país estão... do que mandá-lo pra um refor-
matório já que educar é melhor que punir”. 

Nesse contexto discursivo, é notório que o uso das paráfrases e dos opera-
dores argumentativos facilita, e, ao mesmo tempo, ajuda a construir o sentido no 
debate de opinião de fundo controverso. Isto é, na medida em que os interlocutores 
fazem uso desses recursos linguísticos vão construindo um discurso direcionando o 
sentido, de acordo com suas perspectivas.

Considerações finais

Esse trabalho se propôs a analisar como acontece o processo de construção 
dos sentidos do texto falado, Debate de Opinião de Fundo Controverso, no Ensino 
Fundamental, numa abordagem de ensino-aprendizagem da produção do gênero 
mediada pelas sequências didáticas, e como os alunos se apropriam desse conhe-
cimento na prática escolar. Entretanto, trabalhar com o texto oral não é tarefa fácil, 
principalmente, tratando-se dos gêneros públicos formais, como o debate de opi-
nião de fundo controverso. 

Na perspectiva de auxiliar nossos alunos, prepará-los para produzir e interagir  
eficazmente em um debate de opinião de fundo controverso, escolhemos a sequ-
ência didática como procedimento metodológico para ensino do gênero, a qual 
possibilitou que os alunos avançassem em suas produções.

Na primeira versão do debate, realizada pelos alunos, já era notório o uso de 
operadores argumentativos, entre outros elementos, para que o sentido do texto 
como um todo fosse se construindo, e o debate avançasse para uma discussão sig-
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nificativa em torno da problemática sugerida pelo tema, “a Redução da maioridade 
penal de 18 para 16 anos”. No entanto, as várias dificuldades apresentadas pelos 
alunos referentes à produção desse texto não permitiram uma progressão mais 
acentuada na discussão, na primeira versão. Porém, conforme, propõe a sequên-
cia didática, nas perspectivas de Dolz et al. (2013c), as dificuldades apresentadas 
pelos alunos foram trabalhadas em módulos, e minimizadas na segunda versão do 
debate.

Sendo assim, na segunda produção do gênero, os alunos apropriaram-se me-
lhor das estratégias de produção do texto falado, como as paráfrases, e também 
demonstraram um maior domínio no uso dos operadores argumentativos para 
direcionarem o sentido de seus discursos. Desse modo, a cada discurso apresenta-
do, a cada réplica e a cada tréplica, a utilização de vários operadores argumentati-
vos - como porque, que, já que, mas, se, então, entre outros - contribuíram para 
que o sentido do texto fosse construído, tornando a produção e o uso do referido 
gênero eficaz. 

Dessa forma, levando-nos a acreditar que o ensino-aprendizagem desse gê-
nero proporcionou aos alunos um contato mais direto com um gênero formal pú-
blico, além de, durante todo o processo de ensino-aprendizagem, ter favorecido ao 
desenvolvido de habilidades referentes ao uso das paráfrases, como também dos 
operadores argumentativos, para construção de sentido dos seus discursos, não 
apenas para usá-los  no gênero em estudo, mas, nas várias práticas de linguagem 
que envolvem a argumentação.    
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simPósio temátiCo

 O RElATO EM EsTilO DiRETO COMO FENôMENO 
sEMÂNTiCO-DisCURsiVO NA REsENhA 
ACADÊMiCO-CiENTÍFiCA 

MARiA VANiCE lACERDA DE MElO BARBOsA (UFERsA)

introdução

Em um processo interativo de comunicação, o locutor age em função do in-
terlocutor, orientando os efeitos de sentido em razão de determinadas conclu-
sões. Nesse exercício, o locutor imprime conclusões que se espera que sejam acei-
tas pelo interlocutor, não como forma de ativar futuras deliberações obrigatórias, 
mas como uma estratégia argumentativa para atingir o efeito de sentido orienta-
do discursivamente. 

Este estudo objetiva descrever o relato em estilo direto como estratégia se-
mântico-argumentativa na resenha acadêmico-científica. Analisaremos, portanto, 
os casos de relato direto introduzido por verbo dicendi não-modalizador ou por 
termo equivalente e relato direto introduzido por verbo dicendi modalizador ou 
por termo equivalente. O corpus é constituído de três resenhas coletadas em duas 
edições do Jornal de Resenhas da USP: edição número 12, publicada em dezembro 
de 2012; e número 10, publicada em novembro de 2010.

A Teoria da Argumentação na língua: breves considerações

A tese de que a argumentação é naturalmente imprescindível na língua é uma 
premissa básica da Teoria da Argumentação na Língua (TAL), defendida por Ducrot e 
colaboradores. Ducrot (1988) mostra que apresentar um enunciado1 é argumentar, 

1. Enunciado, neste estudo, é definido como sendo a realidade empírica da frase: “[...] el enunciado es 
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pois o locutor usa a língua de forma a registrar, através da escolha do material lin-
guístico, marcas pessoais que exprimem um subjetivismo que lhe é peculiar. Acerca 
dessa teoria, vejamos o que diz Nascimento (2009, p. 15):

A Teoria da Argumentação proposta por Ducrot e colaboradores rejeita 
a concepção de língua como conjunto de estruturas e regras indepen-
dentes de toda enunciação e contexto, negando a idéia de que a língua 
tem primeiramente uma função referencial e que o sentido do enuncia-
do se julgue em termos de verdade ou falsidade. 

A língua, portanto, não pode ser definida como um conjunto de regras des-
prendidas do contexto, tampouco se deve considerar que ela serve apenas para 
constatar ou informar, apregoando o sentido em valores de verdade ou falsidade, 
pois, apesar de usarmos uma estrutura linguística verbal com regras e símbolos, 
realizamos enunciados, observando a força argumentativa que uma determinada 
palavra pode exercer dentro de um contexto de interação.

A força argumentativa de um texto ou de um discurso fica refletida, portanto, 
na apresentação dos enunciados, que são constituídos de argumentatividade. E, 
consecutivamente, ao serem apresentados, os enunciados possibilitam a continui-
dade do sentido, numa determinada sequência discursiva possível e norteadora do 
percurso interacional. “En resumen, el valor argumentativo de una palabra es el pa-
pel que pueda desempeñar en el discurso.”2 (DUCROT, 1988, p. 51). Por essa razão, o 
nível fundamental da descrição semântica é o valor argumentativo. 

Espíndola (2004, p. 13-14) filia-se à tese anteriormente mencionada, fazendo-
lhe um acréscimo: 

una realidad empírica , es lo que podemos observar cuando escuchamos hablar a la gente” (DUCROT, 
1988, p. 53).

2. Em resumo, o valor argumentativo de uma palavra é o papel que esta pode desempenhar no discur-
so. (Tradução nossa)
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Filio-me à tese de Anscombre-Ducrot – a língua é fundamentalmente ar-
gumentativa – à qual faço um adendo: o uso também é argumentativo. 
Dessa forma reescrevo a tese original dos referidos lingüistas – a língua 
e o seu uso são fundamentalmente argumentativos.

Conforme essa nova sistematização, tem-se a afirmação de que a argumenta-
ção não está inscrita somente na língua, mas também no uso que dela fazemos, ou 
seja, a língua deve ser estudada tendo em vista dois fenômenos síncronos: a estru-
tura e o uso.

A teoria polifônica da enunciação
 
A palavra se apresenta dotada de dupla face: a do locutor e a do interlocutor. 

Desse modo, o sujeito sempre fala e/ou escreve, enfim, se expressa para o outro 
que interage e interioriza o discurso3 do falante. Somente assim se processa uma 
interação efetiva e eficaz: com a presença do outro e a partir da palavra do outro.

As palavras do outro e as minhas palavras constituem o meu discurso, impres-
so de orientações conclusivas. Nesse sentido, Bakhtin afirma que

o nosso discurso da vida prática está cheio de palavras de outros. Com 
algumas delas, fundimos inteiramente, a nossa voz, esquecendo-nos de 
quem são; com outras reforçamos as nossas próprias palavras, aceitan-
do aquelas como autorizadas para nós; por último, revestimos terceiras 
das nossas próprias intenções, que são estranhas e hostis a elas. (BAKH-
TIN, 2010b [1981], p. 223) 

Bakhtin propõe, portanto, que o discurso se materializa através da interação 
entre dois interlocutores ou mais, inseridos no contexto discursivo em que as pa-
lavras de um e de outro se encontram, se completam, se confundem e, por vezes, 
podem, inclusive, se chocar.

3. Discurso é a materialização do texto. Logo o texto antecede e realiza o discurso que é um fenômeno 
observável constituído de uma sequência linear de enunciados (Cf. DUCROT, 1987, p. 164).
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Bakhtin (2010b), ao analisar os romances de Dostoiévski, é quem dá origem aos 
estudos polifônicos, quando traz o termo “polifonia”, utilizado para designar um tipo 
de composição musical em que diversas vozes se apresentam de forma indepen-
dente. A polifonia constitui, assim, o caráter basilar dos romances de Dostoiévski, “o 
criador do romance polifônico” (BAKHTIN, 2010b [1981], p. 5). 

A partir da noção bakhtiniana de polifonia, Oswald Ducrot principiou o desen-
volvimento de uma teoria polifônica da enunciação no campo da Linguística, anco-
rado na ideia de que em um único enunciado pode haver vários sujeitos que podem 
ser identificados através dos recursos linguísticos presentes no próprio enunciado. 
A partir de então, este autor adota o ponto de vista de que os próprios enunciados 
(e consequentemente todo discurso ou todo texto) são polifônicos. 

Koch (2006, p. 63), por sua vez, afirma que “o termo polifonia designa o fenô-
meno pelo qual, num mesmo texto, se fazem ouvir ‘vozes’ que falam de perspectivas 
ou pontos de vista diferentes com os quais o locutor se identifica ou não” (grifos da 
autora). 

A polifonia, tratada por Ducrot, leva em consideração que em nossos discursos 
há uma pluralidade de sujeitos os quais devemos distinguir no próprio sentido dos 
enunciados: um locutor enquanto tal (L), o sujeito empírico (SE) e o enunciador (E).

A seguir, definimos os sujeitos do discurso, através de um quadro sumarizante, 
construído a partir dos estudos de Ducrot (1987; 1988) e de Nascimento (2009): 

QUADRO 1 – Sujeitos da Enunciação

Locutor (L) “Por definição, entendo por locutor um ser que é, no 
próprio sentido do enunciado, apresentado como 
seu responsável, ou seja, como alguém a quem se 
deve imputar a responsabilidade deste enunciado.” 
(DUCROT, 1987, p. 182).

Locutor enquanto 
ser do mundo (‘λ’)

Este locutor responde pela origem do enunciado. 
Conforme Ducrot (1987), λ é o ser designado pelo 
pronome eu; é ele (λ) que tem o exercício de experi-
mentar tristeza, alegria, desejo, decepção, raiva etc. 
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Sujeito Empírico (SE) Concebido como o autor empírico, produtor efetivo 
do enunciado, nem sempre possível de ser identi-
ficado. O autor do enunciado tanto pode coincidir 
com o locutor, como pode ser um sujeito não aces-
sível.

Enunciadores (E) “Os enunciadores (E) são pontos de vista que o lo-
cutor apresenta em seu discurso, assumindo deter-
minadas posições a respeito desses enunciadores.” 
(NASCIMENTO, 2009, p. 22). Logo, os enunciadores 
são os sujeitos que se expressam através da enun-
ciação sem que lhe atribuam palavras precisas.

polifonia de locutores versus relato em estilo direto

Na polifonia de locutores há uma enunciação dupla, isto é, em um enunciado 
dois locutores distintos se responsabilizam pelo enunciado e se subordinam casu-
almente.

Para se identificar a presença de outras vozes em um enunciado, existem de-
terminados recursos indicativos de polifonia de locutores: o discurso relatado em 
estilo direto, as ocorrências colocadas entre aspas, as citações e o arrazoado por 
autoridade (uma das formas de argumentação por autoridade)4.

O relato em estilo direto traz à tona as palavras do outro, em forma de repro-
dução, ou seja, acontece uma espécie de narração “precisa”, “fiel” do discurso alheio, 
respeitando-se, inclusive, a estrutura linguística verbal. Dessa forma, o locutor res-
ponsável pelo discurso (L1) traz para o seu discurso palavras de L2, L3, L4 etc., ora 
se isentando da responsabilidade das palavras empregadas (entre aspas ou com o 
uso do travessão) em seu discurso, ora se reconhecendo responsável pelo que o 
outro diz.  

4. Neste estudo, trataremos apenas do relato em estilo direto, uma vez que é o foco das nossas análises 
nas resenhas acadêmico-científicas.
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Ducrot (1987, p. 186) diz que há duas características peculiares referentes ao 
estilo direto: “a primeira, que ele tem por função informar sobre um discurso efe-
tivamente realizado [tenu]. A outra, que ele contém em si mesmo os termos de um 
discurso suscetível de ser realizado [tenu] por um locutor diferente daquele que faz 
o relato” (grifos do autor). Essa afirmação sugere-nos entender que o discurso já 
realizado em outra situação (“efetivamente realizado”) pode ser, por um lado, um 
discurso investido de poder, seja porque dele se podem extrair conclusões impres-
cindíveis ao propósito de comunicação, seja porque foi dito por alguém em quem, 
discursivamente, se credita confiança. No entanto, por outro lado, pode ser um dis-
curso considerado inadmissível.

E, como forma de evidenciar que o locutor colocou em cena outra voz e que 
ocorreu, portanto, a mudança de locutores no texto, alguns recursos linguísticos 
são adotados na língua escrita. “As marcas mais comuns são o travessão, as aspas, 
os dois pontos, os verbos dicendi [...]” (NASCIMENTO, 2009, p. 24 – grifos do autor). 

A modalização discursiva: posições conceituais e tipos de 
modalizadores

A modalização é um fenômeno semântico-argumentativo muito utilizado pelo 
locutor, no momento em que organiza o discurso. Tal fenômeno permite ao locutor 
produzir textos de modo a imprimir orientações conclusivas diversas em função de 
um interlocutor. 

Castilho e Castilho (2002) procedem a uma divisão dos elementos linguísticos 
que materializam a modalização em três grupos: i) Modalização Epistêmica; ii) Mo-
dalização Deôntica e iii) Modalização Afetiva. 

A modalização epistêmica acontece quando se expressa uma avaliação a res-
peito do valor e condições de verdade das proposições. Neves (2011b, p. 245) afirma 
que “os advérbios modalizadores epistêmicos expressam uma avaliação que passa 
pelo conhecimento do falante”. Assim, conhecendo do conteúdo proposicional, o 
locutor organiza o seu discurso deixando clara a sua posição perante o conteúdo 
apresentado. 
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A modalização epistêmica, segundo Castilho e Castilho (2002), pode ser divi-
dida em três subclasses: epistêmicos asseverativos, epistêmicos quase-asseverativos e 
epistêmicos delimitadores. 

Os epistêmicos asseverativos são selecionados para apontar que o locutor con-
sidera a proposição certa, verdadeira. Dessa forma, ao se expressar, o locutor im-
prime forte adesão ao conteúdo proposicional – “adesão mediada pelo seu saber 
sobre as coisas” (NEVES, 2011b, p. 245). Da lista apresentada por Castilho e Castilho 
(2002, p. 206-207), citamos alguns afirmativos: efetivamente, obviamente, absoluta-
mente, verdadeiramente, indubitavelmente, claro, certo, lógico, pronto, sem dúvida etc. 
Para Neves, “a asseveração pode ser positiva, negativa ou relativa” (op. cit.). 

Os epistêmicos quase-asseverativos são selecionados quando o locutor conside-
ra o conteúdo quase certo ou como uma possibilidade que espera ser confirmada 
ou não. Castilho e Castilho (op. cit., p. 207) listam os seguintes modalizadores quase
-asseverativos: talvez, assim, possivelmente, provavelmente, eventualmente. 

Os epistêmicos delimitadores são selecionados para estabelecer limites dentro 
dos quais é possível considerar o conteúdo proposicional. Na lista dos delimitado-
res destacados por Castilho e Castilho (ibidem, p. 207), identificam-se os seguintes 
delimitadores: quase, um tipo de, uma espécie de, em geral, em princípio, fundamental-
mente, basicamente, praticamente, do ponto de vista de + adj., geograficamente, biologi-
camente, historicamente, profissionalmente, pessoalmente. 

Castilho e Castilho (2002, p. 207) afirmam que “os delimitadores têm uma força 
ilocucionária5 maior que os asseverativos e os quase-asseverativos, pois implicam 
uma negociação entre os interlocutores, necessária à manutenção do diálogo”.

A modalização deôntica ocorre quando o locutor se expressa considerando a 
obrigatoriedade do conteúdo proposicional, ou seja, o conteúdo deve ocorrer. Des-
sa forma, o objetivo do locutor é atuar fortemente sobre o interlocutor. Entre outros 
modalizadores deônticos, temos: obrigatoriamente, necessariamente, etc.

5. Ao evidenciar uma força ilocucionária, o locutor revela a sua tomada de posição perante o enunciado 
que produz. “O ato ilocucionário (ou ilocucional), é o ato praticado ao se dizer alguma coisa. A força ilo-
cucionária, ou seja, ‘o componente do enunciado que lhe dá o seu valor de ato’ (KERBRAT-ORECCHIONI, 
2005, p. 27) permite um determinado enunciado funcionar como uma pergunta, uma afirmação, um 
apelo, uma crítica, uma ordem, uma advertência, uma promessa, um pedido etc. Assim, perguntar, afir-
mar, apelar, criticar, ordenar, advertir, prometer, pedir são atos ilocucionários ou ilocutórios” (BARBOSA, 
2010, p. 43 – Dissertação de Mestrado).
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A modalização afetiva acontece quando o locutor exprime reações emotivas, 
tendo em vista o conteúdo proposicional. Nesse sentido, qualquer juízo de caráter 
epistêmico ou deôntico não deve ser considerado. 

Os modalizadores afetivos ilustram a função emotiva da linguagem e podem ser 

representados pelo predicador ‘eu sinto X em face de P’ (Cf. CASTILHO E CASTILHO, 

2002, p. 208). 

Nascimento (2009), ao estudar os modalizadores, não utiliza a terminologia 
“modalização afetiva”, visto entender que neste tipo de modalização predomina a 
ideia de avaliação por parte do locutor acerca do conteúdo proposicional apresenta-
do. Assim sendo, este autor adota a terminologia “modalização avaliativa” ao invés 
de “modalização afetiva”. Nas suas palavras, a modalização avaliativa, ocorre quan-
do o falante usa modalizadores para expressar “uma avaliação ou juízo de valor a 
respeito do seu conteúdo proposicional, excetuando-se qualquer avaliação de natu-
reza epistêmica ou deôntica” (NASCIMENTO, 2009, p. 47).

O gênero resenha acadêmico-científica: casos de relato em 
estilo direto como estratégia semântico-argumentativa

A noção de gênero textual/discursivo está vinculada a uma categoria distinta 
de discurso de qualquer tipo – falado ou escrito. Nesse contexto, situam-se piadas, 
editais, contos, tirinhas, horóscopos, receitas culinárias, e-mails, anúncios publicitá-
rios, artigos, resenhas, cartas, cardápios, ofícios, pichações, requerimentos, histó-
rias em quadrinho, logomarcas, bulas de remédios, notas fiscais, projetos e tantos 
outros gêneros de textos. 

Se pretendêssemos elencar uma classificação dos gêneros, não chegaríamos a 
um esgotamento, pois há uma diversidade deles no meio social e, além disso, como 
práticas comunicativas, apresentam uma dinamicidade veloz e mudam constante-
mente em sua constituição. Sobre a diversidade dos gêneros, Bakhtin (2010a [1992], 
p. 262) faz a seguinte afirmação:
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A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque 
são inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e 
porque cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros 
do discurso, que cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se 
complexifica um determinado campo.

Porém, mesmo diante de tanta multiplicidade de gêneros, cada comunidade, 
cada indivíduo, geralmente, busca usá-los de acordo com o contexto, as finalidades 
e intenções em suas atividades sociais. Em vista disso, entende-se que o gênero 
apresenta variações de acordo com o uso e com as funções para as quais está en-
gajado e se presta ao querer dizer.  Bakhtin (2010a [1992], p. 293) considera que 
“os gêneros correspondem a situações típicas da comunicação discursiva, a temas 
típicos, por conseguinte, a alguns contatos típicos dos significados das palavras com 
a realidade concreta em circunstâncias típicas”. Na academia, por exemplo, temos a 
resenha científica como um dos gêneros discursivos produzidos para fins de disse-
minação de conhecimento. Nessa perspectiva, sentimo-nos instigados a investigar 
como o locutor deixa registrada a sua subjetividade no gênero resenha acadêmico-
científica.

Descrevemos, portanto, o relato em estilo direto como estratégia semântico
-argumentativa na resenha acadêmico-científica. Mais especificamente, analisamos 
os casos de relato direto introduzido por verbo dicendi não-modalizador ou por ter-
mo equivalente e relato direto introduzido por verbo dicendi modalizador ou por 
termo equivalente

O gênero resenha, neste trabalho, foi considerado um lugar de interação de 
vozes e, portanto, de impressões subjetivas, através do qual um locutor resume, 
elogia, critica e avalia as mais diversas produções intelectuais acadêmicas. 

Para efeito do estudo proposto nesta investigação, selecionamos três resenhas 
de duas edições (elencadas abaixo) do Jornal de Resenhas da USP. Catalogamos um 
total de quatro recortes mais representativos das perspectivas de análise. 

Da edição número 10, publicada em novembro de 2010, foram coletadas duas 
resenhas: 
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• REsENhA 1 (R1) – Um clássico sobre Rousseau (p. 3), escrita por Rolf 
Kuntz (Professor livre-docente no Departamento de Filosofia da USP), 
que resenha a obra Jean-Jacques Rousseau e a ciência política de seu tem-
po, de autoria de Roberto Derathé, tradução de Natalia Maruyama, Dis-
curso Editorial, Editora Barcarolla, 662p.

• REsENhA 2 (R2) – Direitos da mulher (p 4-5), escrita por Maria Lúcia 
Pallares-Burke (Professora aposentada da Faculdade de Educação da 
USP), que resenha a obra A importância de ser Mary: análise e tradução 
de “A vindication of the rights of woman”, obra da proto-feminista Mary 
Wollstonecraft, tradução de Ivania Pocinho Motta, Editora Annablume, 
364p.

Da edição número 12, publicada em dezembro de 2012, foi coletada uma rese-
nha: 

• REsENhA 3 (R3) – idade Média: passado e presente (p. 4), escrita 
por Hilário Franco Jr (Professor de história social do departamento de 
história da Universidade de São Paulo), que resenha a obra O outono 
da Idade Média, do autor Johan Huizinga, traduzido por Francis Petra 
Janssen, Editora, Cosac Naify, 656p.

Os recortes extraídos das resenhas supracitadas estão designados de Relato 
1, Relato 2, Relato 3 etc. Ao final de cada recorte, informamos a que resenha o mes-
mo pertence. Dessa forma, (R1) corresponderá ao recorte extraído da RESENHA 1, 
(R2) à RESENHA 2 e (R3) à RESENHA 3 (conforme elencadas anteriormente). 

Os locutores responsáveis pelos relatos foram categorizados da seguinte for-
ma: 

• l1 é aquele responsável pelo texto como um todo – locutor resenhista;
• l2 é o locutor da obra resenhada. Este locutor tanto poderá ter a sua 

voz apresentada em relato em estilo direto como em relato em estilo 
indireto. 
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• l3, l4 etc. são os demais locutores que se apresentam no texto anali-
sado.

Em razão dos relatos analisados serem constituídos por diferentes vozes, de-
terminamos uma cor distinta para cada elemento, conforme especificado a seguir:

• Discurso de L1, aquele responsável pelo discurso como um todo – dei-
xamos em fonte de cor preta;

• Discurso de L2 (apresentado relato em estilo direto) – em fonte na cor 
azul;

• Verbos dicendi e equivalentes – fonte de cor preta e sublinhado.

Nesse contexto de análise, os fenômenos linguístico-discursivos encontram-se 
divididos em duas categorias: a primeira – RD introduzido por verbo dicendi não-
modalizador ou por termo equivalente e a segunda – RD introduzido por verbo di-
cendi modalizador ou por termo equivalente.

RD introduzido por verbo dicendi não-modalizador ou por termo 
equivalente

Relato 1

Não tendo sido destinadas pela natureza a ser intelectual e fisicamente iguais 
aos homens, argumentava Rousseau, aquelas que fugissem de suas funções 
sagradas de esposas e mães para competir com os homens na esfera pública, 
estariam traindo sua própria natureza e se afastando da única esfera em que 
poderiam obter genuína realização pessoal. 
Discordando totalmente do filósofo nesse respeito, e desejando ardentemen-
te que tal sistema de educação fosse “pelos ares”, Mary estava ciente, no en-
tanto, de seu poder de persuasão: A eloquência de Rousseau, dizia ela, “torna 
os absurdos plausíveis”. (R6)

No trecho acima (Relato 1), o locutor resenhista (L1), responsável pelo discurso 
como um todo, coloca em cena, de forma direta, a voz de L2 (Mary Wollstonecraft 
(1757-1792), autora da obra A vindication of the rights of Woman, traduzida para o por-
tuguês por Ivania Pocinho Motta, resenhada por Maria Lúcia Pallares-Burke). 
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Nesse entrelaçar de vozes, L1, a partir do relato em estilo direto, constituído 
pela voz de L2 (destacada, por nós, em fonte de cor azul, entre aspas e introduzido 
pelo verbo dicendi dizer), apresenta a irritação de L2 em relação ao pensamento de 
Rousseau, o qual retrata o sistema de educação preconceituoso, que mantinha as 
mulheres como submissas e destinadas a apenas cuidar do lar. Interessante é que a 
afirmativa de Rousseau, apesar de absurda, conforme aponta L2, mostra-se convin-
cente e passiva de aceitação. Para L2, o discurso de Rousseau é eloquente a ponto 
de orientar o interlocutor a aceitar o referido sistema de educação como irrefutável, 
inclusive merecedor de aplausos.

Conforme a continuidade discursiva, ou seja, no próprio trecho em que o relato 
está inserido, podemos perceber que L1 admite a voz de L2, deixando, portanto, en-
trever que, embora6 o discurso de L2 seja apresentado em relato em estilo direto, é 
aprovado e admitido por L1. Logo, L1 se engaja com o dito de L2. Esta estratégia se 
revela como uma forma de orientar conclusões discursivas, gerando o efeito de sen-
tido de conformação estabelecida pelo ponto de vista de L1 em relação ao poder de 
persuasão de Rousseau que, por sua vez, parece ser incontestável. E, nesse sentido, 
o ponto de vista de L2 precisa ser admitido.

Concernente ao verbo dicendi “dizer”, este não apresenta carga significativa de 
modalização, visto ser empregado apenas para expressar o dito de L2. A modali-
zação torna-se evidente, no entanto, nas expressões “discordando totalmente” e 
“desejando ardentemente” que trazem na sua conjuntura advérbios modalizadores. 
No caso do uso do advérbio de modo totalmente, o efeito de sentido gerado é de 
delimitação, pois orienta que se deve considerar o conteúdo proposto (a afirmação 
de Mary) em sua totalidade, imprimindo-se a ideia de que o dito de L2 não permite 
entrever a possibilidade de uma discordância parcial – a discordância é absoluta. 
Já ao empregar o advérbio “ardentemente”, a modalidade expressa é de avaliação 
uma vez que desejar ardentemente é desejar de forma intensa. Nessa perspectiva, 
há uma avaliação do dito de L2.

6. Para muitos estudiosos, introduzir a voz do outro em forma de relato em estilo direto é uma forma 
de não se comprometer com o dito. Nesse sentido, o relato em estilo direto implica fazer o outro falar, 
atribuindo-lhe a responsabilidade das falas (cf. DUCROT, 1987). Em nossos estudos, observamos que, 
mesmo introduzindo o relato em estilo direto, o locutor resenhista se engaja com a voz de L2.
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Outra forma de modalização é observada no uso da expressão “Mary estava 
ciente”. Aqui, o termo “ciente” é empregado no sentido de certeza (Mary estava cer-
ta / Mary tinha certeza). Logo, “ciente” funciona como um modalizador asseverativo, 
além de ser recurso que reforça a assimilação de L1 ao dito de L2. 

Coincide, portanto, nesse trecho a presença de três modalizações: uma ex-
pressa pelo advérbio “totalmente”: delimitadora; outra expressa também por um 
advérbio (ardentemente): avaliativa e outra pelo adjetivo “ciente”: epistêmica as-
severativa. 

A modalização, na verdade, é a estratégia que evidencia o comprometimento 
de L1 em relação ao dito de L2, ou seja, o modo como o relato é posto em cena, os 
termos selecionados por L1 para apresentar a voz de L2 são recursos que, no de-
correr da continuidade discursiva, denotam o engajamento de L1 ao ponto de vista 
de L2.

Relato 2

Para Huizinga – e a historiografia posterior tenderia a lhe dar razão – Burckhar-
dt exagerava no contraste entre medieval e renascentista, esquecendo que 
“também na Itália do século XV a base sólida da vida cultural ainda continuava 
sendo genuinamente medieval, e até nas próprias mentes renascentistas os 
traços medievais estão sulcados muito mais fundo do que normalmente se 
acredita” (OIM, 553-4). (R9)

No relato 2, o locutor (L1), responsável pelo discurso como um todo, introduz 
a voz de L2 (Johan Huizinga, autor de O outono da Idade Média, obra traduzida para 
o português por Francis Petra Janssen e resenhada por Hilário Franco Jr.). A voz de 
L2 é colocada em cena em relato em estilo direto, disposto entre aspas, introduzido 
pelo verbo dicendi esquecer e, aqui, destacado (por nós) em fonte de cor azul. 

A apresentação do ponto de vista de L2 em relato em estilo direto sugere que 
tais palavras são de responsabilidade do locutor da obra resenhada, permitindo, 
portanto, a conclusão de que o que está dito por L2 não deve ser confundido com 
a voz de L1. Porém, observando-se a construção do discurso em sua estrutura inte-
gral, verifica-se que, ao proferir o trecho e a historiografia posterior tenderia a lhe dar 
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razão, que se encontra intercalado e entre travessões, o locutor resenhista (L1) deixa 
entrever o seu engajamento com o dito de L2.

L1 se compromete com o dito de L2, mesmo apresentando-o em relato em 
estilo direto, pois a referida proposição reforça a admissão do dito de L2. Ao dizer 
que a historiografia tenderia a lhe dar razão, L1 orienta a conclusão de que o dito de 
L2 realmente se caracteriza como inegável e, por isso, precisa ser admitido. Logo, o 
engajamento de L1 em relação ao dito de L2 fica evidente.

Relato 3

O texto de um historiador jamais será uma demonstração. Como em poucas 
centenas de páginas descrever analiticamente anos, décadas ou mesmo sécu-
los? Como entender em profundidade uma outra cultura se às vezes é difícil 
entender a sua própria? Existe a documentação, é claro, mas as frequentes 
contradições e lacunas no interior dela devem impedir todo sentimento de 
soberba. Como reduzir a um denominador comum o comportamento, o pen-
samento, a sensibilidade de milhares ou de milhões de pessoas? E se, hipote-
ticamente, essa meta fosse alcançada, qual seria sua legitimidade epistemoló-
gica? Onde colocar e como avaliar o que escapa aos padrões?
Como Huizinga reconhece, sempre há “aquela inevitável unilateralidade sem a 
qual não se forma nenhum juízo histórico” (OIM, 553). (R9)

 

No relato 3, o locutor responsável por todo o discurso introduz o ponto de vista 
de L2, em relato em estilo direto, entre aspas, introduzido pelo verbo dicendi “reco-
nhecer” e assinalado (por nós) em fonte de cor azul. Ao selecionar e usar o advérbio 
de modo “como”, o locutor resenhista possibilita entrever que o referido ponto de 
vista é, igualmente, o seu ponto de vista. Nesse caso, L1, em conformidade com 
L2, participa da ideia de que não se forma juízo histórico sem unilateralidade. Um 
dos fortes rastros de engajamento com o dito de L2, deixados por L1, é, conforme 
mencionado, o recurso linguístico “como” que, ao acompanhar o verbo dicendi “re-
conhecer” imprime notoriamente que o dito de L2 é, discursivamente, o dito de L1.

Neste relato se observa, portanto, que L1, para introduzir a voz de L2, faz a 
escolha da expressão “como Huizinga reconhece”, como uma estratégia para orien-
tar que compartilha do mesmo dito de L2 e que esse dito pode ser admitido pelo 
interlocutor.
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Neste ponto, o nosso foco de análise foi o RD introduzido por verbo dicendi não 
modalizador ou equivalente. A seguir, analisamos alguns recortes que apresentam 
RD introduzido por verbo dicendi modalizador ou equivalente.

Até aqui, neste corpus, catalogamos quatro recortes em que verificamos exem-
plos de polifonia de locutores, através da ocorrência do relato em estilo direto (RD). 
Nas análises dos referidos recortes, observamos que o locutor responsável pelo 
discurso (L1) coloca em cena a voz de outro locutor (sempre a voz do locutor da obra 
resenhada – L2) e com ela se engaja. Verificamos, ainda, que, apesar dos verbos 
dicendi não expressarem modalização, L1 insere, na continuidade do discurso, ele-
mentos linguísticos que imprimem conclusões orientadas discursivamente.

RD introduzido por verbo dicendi modalizador ou por termo equivalente 

Relato 4

A afirmativa de que “todos os elementos da vida mostravam-se abertamente 
com alarde e crueldade” (OIM, 11), era válida tanto para a época investigada 
quanto para a época vivida pelo historiador. (R9)

No relato acima, L1 coloca em cena o ponto de vista de L2, a partir do uso do 
elemento linguístico modalizador epistêmico asseverativo “afirmativa”, que deno-
ta algo certo. L1, ao apresentar o ponto de vista de L2 como uma declaração que 
assevera, pretende orientar o leitor da resenha a, também, admiti-la como uma 
asseveração. A declaração de que “todos os elementos da vida mostravam-se aber-
tamente com alarde e crueldade” em relato em estilo direto, entre aspas, imprime 
a ideia de que o dito, apesar de introduzido por L1, é de responsabilidade de L2. L1, 
portanto, incorpora o ponto de vista de L2. Esta atitude pode ser comprovada na 
continuidade do discurso, pois, ao dizer que “a afirmativa [...] era válida”, significa 
também dizer que a afirmativa era verdadeira e, por isso, precisa ser admitida. 

Na mesma sentença (a afirmativa [...] era válida), o adjetivo “válida” é também 
um modalizador epistêmico asseverativo, pois, nesse contexto, tem sinônimo de 
algo “certo”, de certeza, gerando o efeito de sentido de asseveração.
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Verifica-se, assim, que a carga semântica da expressão “era válida” é responsá-
vel, também, pelo teor de asseveração impresso pelo elemento modalizador “afir-
mativa”, termo equivalente a um verbo dicendi, que, por outro lado, valida a assimi-
lação de L1 em relação ao dito de L2. O grau de responsabilidade pelo dito de L2 fica 
impresso. L1 atesta a sua assimilação perante a voz do segundo locutor. Dessa for-
ma, a ideia de que L1 se compromete com o dito de L2 está assinalada no discurso.

Algumas considerações

Este estudo objetivou descrever o relato em estilo direto como estratégia se-
mântico-argumentativa na resenha acadêmico-científica. Para tanto, analisamos 
os casos de relato direto introduzido por verbo dicendi não-modalizador ou por 
termo equivalente e relato direto introduzido por verbo dicendi modalizador ou 
por termo equivalente. Nessa perspectiva, o exame do nosso corpus permitiu-nos 
entrever, de um modo geral, que o relato em estio direto, seja introduzido por 
verbo dicendi modalizador ou por verbo dicendi não-modalizador, é um fenômeno 
discursivo que permite colocar em evidência as conclusões orientadas na resenha 
acadêmico-científica.

Em todos os relatos analisados, observa-se um entrelaçamento de vozes 
apresentadas de forma que os pontos de vista fiquem evidentes. Sobre esses 
pontos de vista, o locutor resenhista sempre toma uma atitude, faz avaliações e, 
por assim agir, faz ressoar efeitos de sentido, na perspectiva de atuar sobre o seu 
interlocutor.

Mesmo sem a presença de um verbo dicendi modalizador, em todos os rela-
tos submetidos à análise, observamos que a modalização acontece, dada a pre-
sença de um termo ou expressão linguística que apresenta carga semântica de 
modalização na continuidade discursiva. Assim, ou antes, ou depois da voz alheia 
ser colocada em cena, são usados termos e/ou expressões que possuem carga se-
mântica ora positiva ora negativa, as quais, consequentemente, orientam discur-
sivamente conclusões ou efeitos de sentido, ou seja, esses materiais linguísticos 
selecionados contribuem para sinalizar definitivamente a atitude do locutor res-
ponsável pelo discurso como um todo em relação ao dito do outro. Isso significa 
que o locutor da resenha, de uma forma ou de outra, sempre procura compar-
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tilhar com seu interlocutor o seu posicionamento em relação ao ponto de vista 
introduzido. 

Verificamos, portanto, que, mesmo introduzindo em seu discurso outras vo-
zes, a partir de um verbo dicendi não modalizador, L1 seleciona outros materiais 
linguísticos e os organiza, de forma estratégica, no interior do texto para efetivar a 
modalização, imprimir engajamento e materializar as conclusões e sentidos orien-
tados discursivamente.

Os resultados alcançados ainda demonstram como a polifonia de locutores e 
a modalização são fenômenos que se constituem característica do estilo linguísti-
co e da própria estrutura composicional de gênero resenha acadêmico-científica. 

A resenha é, portanto, um jogo, uma troca de vozes que se misturam e se 
completam, se aceitam e, muitas vezes, se provocam.
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simPósio temátiCo

 O sENTiDO E A iDENTiDADE CUlTURAl EM TORNO DO 
AXiOMA ENUNCiATiVO DE éMilE BENVENisTE

DANiElE DOs sANTOs liMA (UNiCAp)
isABElA BARBOsA DO RÊGO BARROs (UNiCAp)

introdução

É por meio da língua que o homem se expressa. A linguagem confere ao ho-
mem e a comunidade linguística da qual ele faz parte características peculiares de 
observar o mundo ao seu redor. Cada comunidade linguística faz sua leitura de 
mundo que é influenciada pelos aspectos socioculturais e históricos.

No início do século XX, esses aspectos não se destacavam na Linguística, in-
teressada em estabelecer o objeto que a diferenciaria das demais ciências. Desse 
modo, as concepções de Ferdinand de Saussure configuraram a Teoria Estruturalis-
ta, interessada no estudo da língua enquanto sistema em oposição ao seu uso.

Por outro lado, por volta de 1960, com a expansão do modelo estabelecido por 
Saussure, a Teoria da Enunciação de Émile Benveniste põe em discussão a língua em 
uso, em sua dimensão de significância (o discurso, o semântico), em detrimento ao 
que está puramente ligado ao signo (semiótico).

Benveniste (2006, p. 61) explica que: “toda semiologia de um sistema não lin-
guístico deve pedir emprestada a interpretação da língua, não pode existir senão 
pela e na semiologia da língua”. Referente à interpretação da língua, “a semiologia 
da língua seria exatamente decorrente da propriedade que tem a língua de inter-
pretar-se e interpretar os demais sistemas” (FLORES, 2013, p. 158). Ao abordar a 
forma e o sentido na linguagem, de acordo com Barbisan e Flores (2009), Benveniste 
nos faz refletir se seriam um espelho da relação língua/fala tratada por Saussure.

Benveniste (2006) menciona que o signo está ligado ao modo semiótico de 
existência da língua e, nesse modo, ele tem forma e sentido. A forma no semióti-
co diz respeito ao significante, entendido como o aspecto formal da entidade que 
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chamamos de signo. Já o sentido no semiótico diz respeito às relações de oposições 
com os outros signos da língua, pois no semiótico, ser distintivo e significativo é a 
mesma coisa. Já o modo semântico está relacionado à atividade do locutor e neces-
sita a construção da referência no sintagma da língua. Para que um signo exista é 
necessário que ele seja aceito e que se relacione de uma maneira ou de outra com 
os demais signos. É no uso da língua que um signo tem existência; o que não é usa-
do não é signo; e fora do uso o signo não existe.

Dessa forma, fundamentados na Teoria da Enunciação de Émile Benveniste 
(2005; 2006), em nossa pesquisa investigamos o sentido semântico e semiótico dos 
verbos nos dialetos soteropolitano e recifense. Destacamos que este trabalho é um 
recorte dos resultados da dissertação de mestrado em Ciências da Linguagem do 
PPGCL da UNICAP e que as discussões traçadas neste artigo giram em torno do 
axioma enunciativo de Benveniste (2005; 2006; 2014): enunciação é o colocar em 
funcionamento a língua por um ato individual de utilização. 

Enunciação e sentido na linguagem 

A semiologia da língua descrita por Ferdinand de Saussure serviu para que 
Émile Benveniste elencasse os fundamentos do que seria a Teoria da Enunciação. 
O princípio teórico, o axioma benvenistiano é explicado pelo próprio Benveniste 
(2006, p. 82): o homem está na língua e este fato caracteriza a enunciação. Ou seja, 
“a enunciação é este colocar em funcionamento a língua por um ato individual de 
utilização”.

Conforme o linguista, a relação do sujeito falante com a língua mostra os ca-
racteres linguísticos da enunciação. Para o autor, devemos considerar a enunciação 
“como o fato do locutor, que toma a língua por instrumento, e nos caracteres lin-
guísticos que marcam esta relação” (BENVENISTE, 2006, p. 82).

De acordo com Flores (2013), o homem está na língua e estar na língua é a 
enunciação. O sujeito ao enunciar faz um uso individual e único do sistema linguís-
tico. Sendo assim, para Benveniste (2006) a enunciação converte a língua em dis-
curso: “antes da enunciação, a língua é senão possibilidade da língua. Depois da 
enunciação, a língua é efetuada em uma instância de discurso, que emana de um 
locutor” (BENVENISTE, 2006, p. 83-84).
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A enunciação, segundo Benveniste (2006, p. 68) ocorre quando o sujeito falante 
utiliza a língua para se comunicar. “Todo homem se coloca em sua individualidade 
enquanto eu por oposição a tu e ele”. Se alguém falar: ‘Tu visse onde coloquei a som-
brinha do frevo?’ ou ‘O paí ó!”, característicos dos dialetos recifense e soteropolita-
no, respectivamente, através das marcas linguísticas deixadas pelo sujeito falante: 
‘visse’ e ‘paí ó’, o indivíduo que escuta percebe que a procedência e o sotaque das 
pessoas que falam são diferentes.

Além da escolha vocabular, é possível reconhecer a origem do indivíduo atra-
vés da pronúncia, da entonação, uma vez que ambas também podem indicar: a 
região, o grupo social, a faixa etária, a atividade profissional, o nível socioeconômico 
da pessoa que fala. Através da comunicação entre o eu-tu, que é chamado de rela-
ção de intersubjetividade, percebemos que Benveniste (2005) não opõe o indivíduo 
à sociedade. Ao contrário, ele o insere na sociedade.

Através da relação de intersubjetividade que ocorre na estrutura do diálogo, 
que percebemos a subjetividade do sujeito falante. Ou seja, a subjetividade ocorre 
quando o locutor se apresenta como sujeito: 

Uma dialética singular é a mola da subjetividade. A língua provê os fa-
lantes de um mesmo sistema de referências pessoais de que cada um 
se apropria pelo ato da linguagem e que, em cada instância de seu em-
prego, assim que é assumido por seu enunciador, se torna único e sem 
igual, não podendo realizar-se duas vezes da mesma maneira. (BENVE-
NISTE, 2006, p. 69).

O autor nessa perspectiva informa ao leitor que o locutor se apropria do apa-
relho formal da língua e enuncia sua posição de locutor por meio de índices especí-
ficos1, de um lado, e por meio de procedimentos acessórios2, de outro. Benveniste 

1. Segundo Flores (2013, p. 177) índices específicos são: “recursos linguísticos, previstos no aparelho 
formal da língua, cuja função é colocar o locutor em relação constante e necessária com sua enunciação 
e que permitem ao locutor enunciar a sua posição de locutor”. 

2. Para Flores (op. cit.) procedimentos acessórios são: “recursos linguísticos, previstos no aparelho formal 
da língua, cuja função é colocar o locutor em relação constante e necessária com a enunciação. São todos 
os mecanismos linguísticos que, embora não específicos, servem para o locutor enunciar a sua posição”.
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(2006, p. 83-84) esclarece que: “o ato individual pelo qual se utiliza a língua introduz 
em primeiro lugar o locutor como parâmetro nas condições necessárias da enun-
ciação”. Isto é, para o autor antes da enunciação, a língua emana de um locutor e é 
efetuada em uma instância de discurso, que atinge um ouvinte e suscita uma outra 
enunciação de retorno.

Percebemos que, diferentemente da doutrina saussuriana que cobre apenas 
sob as espécies da língua, a sua parte semiotizável, seu inventário material (BENVE-
NISTE, 2014), na teoria benvenistiana há o destaque para a língua em uso, sua di-
mensão de significância (o discurso, o semântico). Ela é diferente do que está ligado 
ao signo (semiótico).

Assim, a enunciação inclui no seu escopo a língua e a fala, isto é, o ato que 
um sujeito realiza ao comunicar os seus pensamentos. “É a semantização da língua 
que está no centro deste aspecto da enunciação, e ela conduz à teoria do signo e 
à análise da significância” (BENVENISTE, 2006, p. 83). Segundo Normand (2012, p. 
12) “a Teoria da Enunciação criada por Benveniste, poderíamos pensar que forma/
sentido são um espelho das relações língua/fala, estabelecidos por Saussure”. Para 
Benveniste (2006) sentido e forma ainda que noções opostas são tratadas como 
indissociáveis.

Nesta perspectiva para o autor, a significação da língua pode ser observada 
por dois modos: semiótico e semântico. O modo semiótico está organizado por re-
lações paradigmáticas e internas à língua, onde cada signo é significativo em relação 
a sua diferença com os demais e o modo semântico que está organizado por ope-
rações sintagmáticas no nível da frase, através da colocação da língua em ação por 
um locutor. (BENVENISTE, 2006) Para Benveniste (op. cit., p. 224) “dizer que a língua é 
feita de signos é dizer antes de tudo que o signo é a unidade semiótica”, pois o sentido 
no semiótico diz respeito às relações de oposições com os outros signos da língua 

Aspectos metodológicos e discussão

A metodologia usada neste trabalho foi baseada numa pesquisa de campo do 
tipo estudo de caso, realizada nas cidades de Recife e Salvador, na qual discutimos a 
relação de sentido e as possíveis marcas do sujeito encontradas no discurso duran-
te as entrevistas realizadas em escolas, igrejas, shoppings, bibliotecas, feiras e esta-
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belecimentos comerciais com o intuito de compor o perfil dos sujeitos baseados nas 
orientações de Cardoso (2010) para a construção do Atlas Linguístico do Brasil (ALiB) 
que se fundamentam em um tripé básico: a rede de pontos (a área a ser submetida 
à investigação dialetal), os informantes e os questionários, que podem ser adapta-
dos de acordo com as diferentes perspectivas teóricas e objetivos da pesquisa.

Optamos por catalogar respostas através do registro de verbos proferidos em 
Salvador e Recife por falantes de dois grupos (Grupo 1: Recifenses e Grupo 2: Sote-
ropolitanos) com o intuito de verificarmos a relação cultural e de sentido dos verbos 
nos sujeitos falantes entrevistados, uma vez que o sujeito marca a forma que for 
seu lugar na cultura, ou no próprio discurso sobre a cultura (FREITAS, 2010).

Seguindo a proposta do ALiB, utilizamos o questionário com transcrição gra-
femática e direta que foram efetuadas no ato da entrevista na qual solicitamos que 
os sujeitos respondessem questões relativas à classe gramatical dos verbos, para 
trazerem os verbos como indicadores de subjetividade. Objetivamos com isso inves-
tigar as possíveis diferenças de sentido entre os verbos dos recifenses e dos sotero-
politanos, demonstrando uma provável relação subjetiva estabelecida no uso dos 
verbos em cada região campo de pesquisa, pois os verbos para Benveniste (2005, 
p. 288) estão relacionados “à dêixis: formas disponíveis na língua cujo emprego re-
mete à enunciação”. 

Esclarecemos que a escolha do perfil e da faixa etária dos informantes seguem 
as normas adotadas pelo Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), que conforme Cardoso 
(2010) já estabeleceu que não há mudanças linguísticas significativas na faixa etária 
entre 30 e 50 anos.

Na entrevista, utilizamos um questionário adaptado de acordo com a realidade 
de cada região investigada (Recife e Salvador) referente aos verbos. Para isso, tam-
bém nos espelhamos no Questionário Morfossintático - QMS do ALiB. 

Foram entrevistados 40 (quarenta) informantes da seguinte maneira: 20 su-
jeitos entrevistados em cada capital distribuídos em duas faixas etárias: de 18 a 30 
anos e de 50 a 65 anos. Além da faixa etária, foi necessário que os entrevistados 
possuíssem até o 5º ano do ensino fundamental e/ou tenham concluído o curso 
superior.
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Antes das entrevistas, todos os informantes assinaram o TCLE – Termo de con-
sentimento livre e esclarecido. Depois disso, foram preenchidas as fichas do infor-
mante conforme modelo do ALiB e disponibilizado por Cardoso (2010).

Em Recife, foram entrevistados 10 mulheres e 10 homens, sendo 9 mulheres 
com ensino superior e 1 (uma) com até o 5º ano do ensino fundamental. Dessas, 
6 mulheres possuem a faixa etária de 18 a 30 anos e 4 mulheres possuem a faixa 
etária de 50 a 65 anos. Entrevistamos 10 homens com nível superior, sendo que 1 
(um) homem pertence a faixa etária de 50 a 65 anos e 9 homens pertencem a faixa 
etária de 18 a 30 anos.

Em Salvador, foram entrevistados 15 mulheres e 5 homens, sendo 7 mulheres 
com ensino superior e 8 mulheres com até o 5º ano do ensino fundamental. (Cinco 
dessas mulheres têm a faixa etária de 50 a 65 anos e 10 pertencem à faixa etária 
de 18 a 30 anos). Referente aos homens, entrevistamos 3 rapazes de nível superior, 
sendo 2 homens na faixa etária de 18 a 30 anos e 1 homem com a faixa etária de 50 
a 65 anos; e 2 homens com até o 5º ano do ensino fundamental (com a faixa etária 
de 18 a 30 anos).

Em cada ponto da pesquisa (Recife e Salvador) consideramos as dimensões: 
diagenérica (homens e mulheres); diageracional (18 a 30 anos e 50 a 65 anos) e dias-
trática (até o quinto ano do ensino fundamental e com curso superior completo).

Pela rigidez do critério definido pelo ALiB para a seleção dos indivíduos entre-
vistados, o quantitativo de homens e mulheres entrevistados não foram iguais nas 
duas cidades, haja vista, principalmente, a dificuldade em encontrar pessoas que 
tenham cursado apenas até o 5º ano do ensino fundamental. Fato este resultante 
de algumas mudanças na administração pública brasileira voltada para a educação.

Todos os informantes entrevistados são nascidos nos dois pontos de inquéri-
tos e os pais dos mesmos também são nativos e com pouca ausência. Além disso, 
os sujeitos entrevistados não possuem problemas articulatórios (gagueira, falta de 
dentes, desvios fonéticos e fonológicos), os quais poderiam dificultar a coleta dos 
dados. 

Vale ressaltar que quando o pesquisador se detém a analisar o português fa-
lado em cada região do Brasil, ele pode verificar que o falante pode criar durante a 
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conversa informal novas maneiras de falar e de referir à determinada coisa, provo-
cando movimentos singulares de transposição de sentido na linguagem. Mas o fato 
é que a linguagem confere ao homem e à comunidade linguística da qual ele faz par-
te características peculiares de observar o mundo ao seu redor. Cada comunidade 
linguística faz sua leitura de mundo que é influenciada pelos aspectos socioculturais 
e históricos.

Por isso, concordamos com Benveniste (2005, p. 31): “língua e sociedade não se 
concebem uma sem a outra”, ou seja, poderíamos deduzir que ao mencionar “língua 
e sociedade” o autor aponta para cultura.

Para compreender melhor as nuances que permeiam a fala dos dois pontos 
de inquérito, os municípios de Salvador e Recife, que, embora próximos geografi-
camente, parecem deter características socioculturais distintas, apresentaremos a 
seguir dados que confirmam o sentido e as marcas do sujeito ao utilizar os verbos 
dialetais face à variação dos itens lexicais dos verbos nos dialetos recifense e sote-
ropolitano. A primeira pergunta que fizemos aos entrevistados foi: 

Questão 1: Como se chama a ação de copiar do outro na escola no dia da prova?

Gráfico 1: Designações para ‘copiar’. 
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Através da triagem realizada, encontramos três formas para a ação de copiar do 
outro na escola no dia da prova: filar, pescar e colar.

Em Recife filar significa colar na prova. Em Salvador filar é faltar à aula ou ao 
trabalho, mas em Recife faltar à aula ou ao trabalho significa gazear. A lexia filar ainda 
pode ser utilizada em Salvador na hora do almoço, quando alguém come a comida de 
outrem. Exemplo: “Pedro filou a comida na casa de Paula”. Por outro lado, pescar em 
Recife pode significar: cochilar ou pegar algo. Ex: “Paulo pescou no ônibus na volta pra 
casa” ou “Paulo pescou um peixe”.

Aqui podemos afirmar que é, pois, na enunciação que encontramos a presença 
de índices carregados de cultura. É o modo de falar do indivíduo que irá mostrar a sua 
origem, o que pode ser ratificado pela visão de Benveniste (2005; 2006). 

Conforme já foi mencionado, os aspectos socioculturais e históricos influenciam 
na construção cultural de uma determinada região, visto que a língua utilizada por 
uma região específica dá a ela características próprias, facilitando a identificação do 
sujeito falante. De acordo com Saussure (2002) a língua por ser social possui aspectos 
socioculturais e por eles é influenciada.

Pretti (2003, p. 49), em referência à língua falada, informa que ela representa 
“uma das mais imediatas marcas de identidade social. Enquanto isso, [...] a fala se 
incorpora à identidade das pessoas, trazendo-lhes maior ou menor prestígio, no con-
texto social em que se envolvem”. Isto é, a identidade de um indivíduo vai depender 
do meio em que ele vive e com quais pessoas ele se relaciona. A interação social deste 
sujeito poderá ser um aspecto importante na hora da comunicação. 

Ao analisarmos os significados das lexias nos dicionários (BERNARDINO, 2002; 
LARIÚ,1991; 2013 e NAVARRO,2013), encontramos o seguinte: para o dicionário Per-
nambuquês filar é colar, copiar do outro isso é algo recorrente em situações avaliati-
vas. Ou seja, filar na prova. Mas para o dicionário Baianês filar é queimar no sentido 
de faltar à aula ou ao trabalho e por outro lado, queimar tem o sentido pejorativo 
que pode ser: “peidar”. Já no dicionário do Nordeste filar é “copiar (colar) respostas de 
terceiros, para sair-se melhor numa prova ou teste. Faltar à aula, ao trabalho ou a um 
compromisso, gazear, gazetear. [origem: variante despalatizada de ‘filhar’ (conquistar, 
pilhar, tomar, obter)]”.

No Dicionário de Baianês (LARIÚ, 1991; 2013, s/p) a palavra filar é definida em 
Salvador como matar aula. Acreditamos que houve uma diferença entre os dados que 
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coletamos e os dados do autor, que podem ser indicativos do movimento do sujeito 
na linguagem que deixa suas marcas enunciativas ao fazer uso de um item lexical 
específico, que marca o tripé benvenistiano da enunciação: pessoa, tempo e espaço.

O item lexical filar é conhecido como matar aula em Recife. Diante da resposta 
e da sua impressão, podemos nos valer de Saussure [1916] (2006) que informa que 
quando o intercurso atua, os fatos linguísticos são propagados através do contágio, 
ou seja, quando um determinado limite geográfico ou região geográfica consegue ir-
radiar e propagar determinado dialeto para outra localidade, essa localidade o absor-
ve e acaba incorporando-o no seu acervo linguístico. Quer dizer, a força do intercurso 
obriga as pessoas a se comunicarem. Isto foi constatado ao fazermos as analogias e 
questionamentos sugeridos por Saussure (op. cit.) referentes a força do intercurso.

Já o item lexical colar foi dito por sujeitos falantes das suas cidades Recife e Sal-
vador para se referirem à ação de copiar do outro no dia da prova. No dicionário 
Houaiss (2009, p. 168) colar é caracterizado como gíria e significa: “copiar de outro ou 
ter consigo indevidamente respostas, soluções etc. num exame”. Para Houaiss (op. cit., 
p. 377), gíria é um “vocabulário informal e peculiar de um grupo social”. A gíria dá um 
novo significado as formas já existentes, pois ela é utilizada por um grupo social com 
o intuito de não ser entendido por outrem. Assim sendo, ela mantém a identidade de 
um grupo.

Referente ao uso da gíria, Carvalho (1999, p. 49) diz que: “para designar neolo-
gismos populares, a palavra abrangente é gíria, originaria do espanhol geringonza [...] 
mas a gíria é um fenômeno passageiro [...] dura o espaço do tempo de uma novela”. 
O uso da gíria, então, classifica a identidade do sujeito.

Desse modo, é através do uso individual da fala que percebemos o aparecimen-
to de novas palavras, o desuso de outras lexias e o nível de escolaridade do falante. 
A depender da sua origem ele poderá utilizar palavras diferentes para denominar de-
terminada coisa. Já o sentido para Benveniste (2006) está relacionado à atividade do 
locutor e necessita a construção de referência no sintagma da língua.

Podemos dizer que as respostas dadas pelos informantes recifenses e soteropo-
litanos: filar, pescar, colar, espiar e olhar pertencem ao eixo paradigmático e o sentido 
que cada item lexical possui só será constatado no uso. Ou seja, quando o sujeito 
enunciar e fazer referência no sintagma da língua. A segunda pergunta feita aos en-
trevistados foi: 
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Questão 2: Como se chama o ato de cobrir os livros novos da escola?

Gráfico 2: Designações para ‘cobrir os livros’.

Nesta questão, surpreendeu-nos a resposta de alguns entrevistados, pois 
mencionaram com destaque os itens lexicais: plastificar, cobrir, encadernar, contra-
riando o que traz o Dicionário de Baianês (LARIÚ, 1991; 2013, s/p). Nele, forrar (o 
livro) significa encapar o livro. No dicionário de Pernambuquês (2002) e no dicionário 
do Nordeste (2013) não consta o significado da palavra encapar. Um fato observado 
foi não constar nos dicionários de Pernambuquês e do Nordeste, o vocábulo enca-
par uma vez que o mesmo é usado com muita frequência nas escolas recifenses 
pelos discentes.

No dicionário Houaiss (2009, p. 280) encapar significa “revestir com capa (livro, 
caderno, etc.)”. Já encadernar para Houaiss (op. cit., p. 279) é: “unir (folhas, livros, 
etc.) em um só volume, geralmente com capa”. Por outro lado, ele define plastificar 
como “cobrir com película de matéria plástica transparente (tecido, capa de livro, 
documento tec.)” (op. cit., p. 583). A lexia cobrir Houaiss (op. cit., p. 166) define como: 
“colocar (algo que tapa ou protege) sobre”. Para o lexicólogo forrar é: “pôr forro no 
interior de (algo), para proteger ou aumentar a espessura, revestir a parte externa” 
(op. cit., p. 357).

Após as análises, podemos perceber que as definições dadas por Houaiss 
(2009) para plastificar, cobrir e forrar são sinônimos (palavras que possuem som e 
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grafia diferentes, mas de significados semelhantes) e significam cobrir; assim como 
encapar e encadernar também são sinônimos com o sentido de revestir com capa. 
Porém, diferentemente do dicionário, o uso popular dos itens lexicais os colocam 
como representantes de um mesmo sentido: proteger os livros. Isso demonstra que 
sentido e significado diferem quando nos remetemos a relação sujeito e linguagem, 
posto que o sentido traz aquele que enuncia.

A marca cultural do sujeito falante, o espaço, o tempo e a pessoa são os itens 
que irão definir o sentido do item lexical usado por aquele sujeito num determina-
do contexto enunciativo. Os sujeitos entrevistados se posicionaram de diferentes 
maneiras, ratificando a visão enunciativa de que o sentido pode ser semântico e 
semiótico.

De acordo com as análises descritas das respostas dos informantes recifenses 
e soteropolitanos, percebemos com base na teoria de Benveniste (2005; 2006), que 
a forma no semiótico diz respeito ao significante, entendido como o aspecto formal 
da entidade que chamamos de signo. Já o sentido no semiótico diz respeito às rela-
ções de oposições com os outros signos da língua, pois no semiótico, ser distintivo 
e significativo é a mesma coisa. Já o modo semântico está relacionado à atividade 
do locutor e necessita a construção da referência no sintagma da língua. Assim, a 
semiótica constitui uma propriedade da língua e a semântica uma propriedade do 
locutor.
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Considerações finais

Na perspectiva enunciativa de Benveniste, investigamos os sentidos semânti-
co e semiótico dos verbos nos dialetos soteropolitano e recifense. Esta relação foi 
possível, pois entendemos que a forma dialetal traz um sentido para aquele que 
fala. A noção de sentido na teoria enunciativa de Benveniste não pode ser enten-
dida sem que seja relacionada à noção de forma, pois para o autor, há na língua, 
duas maneiras de ser língua: no sentido e na forma, sendo esta a capacidade que 
tem o sistema de se dividir nas unidades da frase e aquele a capacidade das uni-
dades se integrar na frase.

Através dos verbos, examinamos as marcas do sujeito na língua. Constata-
mos que o verbo em todas as suas categorias (aspecto, tempo, pessoa, gênero) 
apresenta um modo de significação subjetivo ou um modo de significação obje-
tivo, quando ele faz parte de um discurso contendo eu ou contendo ele respecti-
vamente. Ou seja, além da categoria de pessoa, as categorias de tempo e espaço 
partilham do mesmo status linguístico e figuram como pertencentes ao discurso.

Verificamos o sentido da língua, considerando a forma dialetal e a identidade 
cultural, pois o sujeito se revela e revela a sua identidade através da língua. Como 
percebemos, o sentido de um enunciado se estabelece em uma relação subjetiva 
entre os interlocutores dentro do contexto da ação comunicativa. A marca cultural 
do sujeito falante, somada aos aspectos dêiticos tratados por Benveniste (2005; 
2006), o espaço, o tempo e a pessoa são os itens que definem o sentido do item 
lexical usado por aquele sujeito num determinado contexto enunciativo.

Quando consideramos esse princípio, encontramos a identidade cultural nos 
traços linguísticos do falante. Os traços linguísticos formam a identidade, e são 
esses mesmos traços que marcam o sujeito na linguagem. Pois a sociedade é sus-
cetível ao modo como o sujeito se estabelece e se constitui na relação com o outro 
e com a língua. Dessa maneira, em nossas discussões pudemos constatar que o 
sujeito (re)afirma sua identidade cultural através da língua em uso. Quando nos 
referimos aos sujeitos falantes de duas regiões distintas como Recife e Salvador, 
percebemos que o dialeto marca o sujeito e assume o sentido de formador de 
identidade.
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Após análises dos resultados, comprovamos que a formas dialetais registra-
das pelos informantes de Recife e Salvador são dotadas de sentido, o que nos 
permite concluir que as relações de sentido perpassam por quem faz uso da lin-
guagem e a relação do sujeito com a língua é refletida pela questão da identidade 
do povo. A enunciação, entendida como a colocação da língua em funcionamento 
por um ato individual de utilização, possibilita que identifiquemos o dialeto como 
marca enunciativo do sujeito falante.
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Considerações iniciais

A escrita argumentativa exige do produtor textual conhecimentos de mundo, 
linguísticos e argumentativos a fim de ele tenha condições de discutirquestões po-
lêmicas e, estrategicamente, tome uma posição.

Dessa perspectiva, e considerando os critérios para a elaboração da proposta 
de intervenção e a argumentatividade propostos na quinta competência do Guia do 
participante: A redação no ENEM 2013 (doravante guia do participante), buscamos, 
com este trabalho, responder a questão: como os operadores argumentativos con-
tribuem para a organização do discurso auxiliando o participante no Enem a elabo-
rar uma proposta de intervenção?

Para cumprir o objetivo proposto, o trabalho está organizado em três partes, 
além destas considerações iniciais e das finais. A primeira apresenta a produção 
textual em diálogo com os critérios da quinta competência- ENEM;a segundaexpõe, 
brevemente, os operadores textuais argumentativos em (Ducrot 1980; com as con-
tribuições de Koch 2011, 2012, e Cabral 2010 e 2013) e do Modo de organização do 
discurso, propostopor Charaudeau (2008) em diálogo com a quinta competência de 
avaliação da redação do Enem (Brasil, 2002, 2006, 2009 e 2013);por fim, a terceira, 
traz as análises dos operadores argumentativos e das propostas de intervenção 
elaborada por participantes de redações do Enem de 2011, 2012 e 2015, inseridas 
nos temas propostos pelo exame e nos limites estruturais do texto dissertativo-ar-
gumentativo. 
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A produção textual em diálogo com os critérios da V 
competência do Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, de acordo com o Inep foi “idealiza-
do, concretizado e realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educa-
cionais (Inep), [...], permitiu a consolidação de um modelo de avaliação de desempe-
nho por competência”(BRASIL, 2009, p. 5). Esse exame é composto de duas partes: 
uma de questões de múltipla escolha e outra de uma redação. Desde sua primeira 
edição, em 1998, o Enem teve o “objetivo principalde possibilitar a todos os que dele 
participam uma referência para autoavaliação, a partir das competências e habilida-
des que compõem a Matriz que estrutura o Exame” (BRASIL, 2009, p. 6). Assim, na 
redação avalia-se a proficiência escrita do participante por meio de cinco critérios 
diferentes, cada um especificado em cinco competências, conforme apresenta o 
guia do participante: 

Competência 1: Demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita. 
Competência 2: Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos 
das várias áreas de conhecimento, para desenvolver o tema dentro dos 
limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo. 
Competência 3: Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informa-
ções, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. 
Competência 4: Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos 
necessários para a construção da argumentação. 
Competência 5: Elaborar proposta de intervenção para o problema 
abordado, respeitando os direitos humanos (BRASIL, 2013, p. 8).

Neste artigo, tratamos da segunda parte do exame, a redação, e focamos a 
quinta competência para analisarmos como os produtores dos textos posicionam-
se frente à questão temática discutida no Enem de 2011, 2012 e 2015. 

Em busca de todas as possibilidades levantadas e discutidas ao longo do de-
senvolvimento do texto, o participante deve propor uma solução à situação-proble-
ma discutida e, estrategicamente,elaboraruma proposta de intervenção. No entan-
to, na avaliação da quinta competência da redação é preciso levar em consideração 
também os aspectos contextuais e os significados dos problemas propostos ao par-
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ticipante que está sendo avaliado. Desse ponto de vista, o Inep (Brasil, 2002), ao 
explicitar a participação desse sujeito como escritor do mundo afirma que:

Na redação ou produção de texto, o participante é considerado como 
escritor, autor de um texto que atende à proposta feita por outros inter-
locutores. Uma situação-problema é proposta e pretende-se que cada 
participante selecione o recorte apropriado de seu acervo pessoal, reor-
ganizando os conhecimentos já construídos com o apoio da escola para 
enfrentar o desafio proposto, transcrevendo-o em seu projeto de texto. 
Há limites implícitos para esse projeto: a língua escrita, o tipo de texto 
dissertativo-argumentativo e o tema. Esses limites são impostos para 
atender à representatividade dos próprios limites usualmente presen-
tes nas tarefas da escola e da vida em sociedade. Os projetos desenvol-
vidos são únicos e pessoais. A redação é avaliada por meio das mesmas 
cinco competências que estruturam a parte objetiva da prova, mas “tra-
duzidas” para uma situação específica de produção de texto escrito e 
desdobradas, cada uma, em quatro níveis que determinam os critérios 
de avaliação em cada competência (BRASIL 2002, p. 14).

Na quinta competência, conforme o Guia do Participante, (Brasil, 2002, p. 20), 
avalia-se o desempenho do participante, considerando os seguintes critérios: “Cida-
dania ativa com proposta solidária, compartilhada” apresentados pelo participante. 
Dessa perspectiva, cada participante deve ter claro que,em atendimento aos crité-
rios avaliativos dessa competência, ele precisa elaborar uma proposta de interven-
ção que seja inovadora, relacionando-a ao tema solicitado no exame e ainda arti-
culá-la discursivamente ao longo da construção do texto de autoria. Nesse sentido, 
explicita Brasil (2006, p. 39)

Elaborar propostas é uma competência essencial, à medida que ela im-
plica criar o novo, o atual. Mas, para criar o novo, é preciso que o sujeito 
saiba criticar a realidade, compreender seus fenômenos, comprometer 
e envolver-se ativamente com projetos de natureza coletiva. Vale dizer 
que esta competência exige a capacidade de um sujeito exercer verda-
deiramente sua cidadania, agindo sobre a realidade de maneira solidá-
ria, envolvendo-se criticamente com os problemas da sua comunidade, 
propondo novos projetos e participando das decisões comuns.
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Agindo sobre a realidade de forma crítica e solidária é que o participante apre-
senta seu projeto propositivo de resolução de forma inovadora. A competência de 
elaborar uma proposta de intervenção exige do produtor textual, mesmo em con-
texto de exame, a aplicação de medidas a novas situações, dentro de um processo 
cognitivo de verificação de critérios antes aprendidos, adequadas para a nova situ-
ação. Essa verificação implica encontrar uma solução, tomar uma decisão e posicio-
nar-se discursivamente protegendo os direitos humanos. Como explica,o guia do 
participante:

O quinto aspecto a ser avaliado no seu texto é a apresentação de uma 
proposta de intervenção para o problema abordado. Por isso, a sua re-
dação, além de apresentar uma tese sobre o tema, apoiada em argu-
mentos consistentes, deve oferecer uma proposta de intervenção na 
vida social(BRASIL, 2013, p. 25).

Explicitamos brevemente, a seguir, os operadores argumentativos que auxi-
liam na construção dos argumentos consistentes. Apoiamo-nos nos postulados so-
bre os operadores argumentativos na Teoria da Argumentação na Língua (ADL) de 
Ducrot com as contribuições de Cabral (2010; 2013), Koch (2011 e 2012) e Koch e Elias 
(2009 e 2016). Apresentamos também a proposta de intervenção na vida social, do 
participante do Enem em diálogo com os conceitos de Proposta sobre o mundo e 
engajamento do sujeitopostulado no Modo de organização argumentativo proposto 
por Charaudeau (2008).

Os operadores argumentativos como estratégia para 
elaboração da proposta sobre o mundo

Conforme Koch e Elias (2016, p. 19), “Falar de texto é falar de sentido, ou melhor 
de sentidos”. Visto que no processo complexo de escrita há uma interação entre au-
tor/leitor visando compartilhamento dos conhecimentos concretizados na escrita.

Tal escrita, na perspectiva da Linguística Textual, com foco na interação dialó-
gica da língua considera que “tanto aquele que escreve como aquele para quem se 
escreve são vistos como atores/construtores sociais, sujeitos ativos que- dialogica-
mente – se constroem e com eles são construídos no texto” (KOCH;ELIAS, 2009, p. 
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34).
Nessa interação, empregamosa linguagem de forma argumentativa usando 

determinados enunciados que orientam nosso discurso. Ducrot defende, na Teoria 
da Argumentação na Língua,segundo Cabral (2010, p. 22) a tese de que “há, na lín-
gua, imposições que regem a apresentação dos enunciados e as conclusões a que 
eles conduzem”. Desse ponto de vista, “[...] a interação social por intermédio na e 
pela linguagem constitui objeto de estudo da Pragmática” (KOCH, 2011, p. 17). 

Ducrot (1980), ao procurar no texto as marcas linguísticas que encadeiam os ar-
gumentos na sustentação da tese, com os articuladores textuais, propôs uma nova 
definição para conector, “palavra de ligação e de orientação, isto é, que articula as 
informações e os argumentos de um texto” (CABRAL, 2010, p.86). Nesse sentido, “a 
argumentação é um traço constitutivo de numerosos enunciados, [...] para com eles 
orientar nosso interlocutor em direção a certo tipo de conclusão” (CABRAL 2010, 
p.16).

Charaudeau (2008), por sua vez, afirma que “A argumentação define-se, por-
tanto, numa relação triangular entre um sujeito argumentante, uma proposta sobre 
o mundo e um sujeito-alvo”(CHARAUDEAU, 2008, p.205).Com base nessa relação 
triangular, destacamos a Proposta sobre o mundodo sujeito argumentante, que, na 
redação do Enem, é o participante, o qual deve manifestar seu ponto de vista. Se-
gundo Charaudeau (2008, p.222),“a Proposta se compõe de uma ou mais asserções 
que dizem alguma coisa sobre os fenômenos do mundo (o que advém e o que é), 
através de uma relação argumentativa”.

Defendemos que a Proposta sobre o mundo defendida por Charaudeau (2008) 
dialoga com a proposta de intervenção solicitada ao participante na redação do 
Enem. Enquanto Charaudeau (2008, p. 222)defende que “É somente quando se põe 
(explícita ou implicitamente) uma asserção em relação com uma outra que se confi-
gura uma Proposta sobre o mundo”. Na redação do Enem o participante é orienta-
do a produzir um texto dissertativo argumentativo com base em um tema, sobre o 
qual ele deve apresentar uma tese, sustentá-la com argumentos e por último elabo-
rar uma proposta de intervenção(BRASIL, 2013). 

Assim, nessa relação entre a Proposta sobre o mundo defendida por Charau-
deau (2008, p. 222), “A Proposta corresponde ao que, em algumas abordagens da 
argumentação, se chama de tese”.  
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Na argumentação do Enem,quando explicita a proposta de intervenção na vida 
social no Enem, o guia do participante destaca que é preciso “Elaborar proposta de 
intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos” (BRASIL, 
2013, p. 25).Cabe ressaltar que paraelaborar a proposta de intervenção para o pro-
blema abordado, o participante precisa seguir as sugestões procedimentais passo a 
passo. Nesse objetivo, explica o guia do participante:

1. Essa proposta deve considerar os pontos abordados na argumenta-
ção, deve manter vínculo direto com a tese desenvolvida no texto e 
coerência com os argumentos utilizados, já que expressa a sua visão, 
como autor, das possíveis soluções para a questão discutida.

2. A proposta de intervenção precisa ser detalhada de modo a permitir 
ao leitor o julgamento sobre sua exequibilidade, portanto, deve conter 
a exposição da intervenção sugerida e o detalhamento dos meios para 
realizá-la.

3. A proposta deve, ainda, refletir os conhecimentos de mundo de quem 
a redige, e a coerência da argumentação será um dos aspectos decisi-
vos no processo de avaliação. É necessário que ela respeite os direitos 
humanos, que não rompa com valores como cidadania, liberdade, soli-
dariedade e diversidade cultural.

4. Ao redigir seu texto, procure evitar propostas vagas, gerais; busque 
propostas mais concretas, específicas, consistentes com o desenvolvi-
mento de suas ideias. Antes de elaborar sua proposta, procure respon-
der às seguintes perguntas: O que é possível apresentar como propos-
ta de intervenção na vida social? Como viabilizar essa proposta?

5. O seu texto será avaliado, portanto, com base na combinação dos se-
guintes critérios:

6. presença de proposta x ausência de proposta; e
7. proposta com detalhamento dos meios para sua realização x proposta 

sem o detalhamento dos meios para sua realização (BRASIL, 2013, p.21)

O conhecimento desses procedimentos para elaboração da proposta de inter-
venção para o problema abordado nas edições do Enem, abordadas neste texto, 
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auxilia o produtor a construir estrategicamente uma solução possível de ser execu-
tada, pelos atores sociais. Essa possibilidade de execução da proposta permite que 
o participante detalhe os meios de resolução da situação-problema relativamente 
ao ponto de vista de que defende a sua tese e, assim, possa obter a pontuação má-
xima na competência 5. Cabe destacar que a redação só alcança os 200 pontos má-
ximos quando o participante, segundo o guia do participante “Elabora muito bem 
proposta de intervenção, detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão 
desenvolvida no texto” (BRASIL, 2013, p. 22).

Análise 

A partir da temática do Enem 2011,Viver em rede no século XXI: os limites en-
tre o público e o privado, o participante elaborou uma proposta de intervenção ao 
problema discutido. Na elaboração da proposta desse participante, a banca atribuiu 
os 200 pontos máximo. No que diz respeito à análise, transcrevemos o último pará-
grafo da redação, em (1). 

(1) A velocidade com a qual as redes virtuais foram inseridas em nossa 
sociedade ainda não permitiu que as pessoas assimilassem e reconhe-
cessem os limites que separam o ambiente público do privado. Mediante 
esse descompasso, é importantíssimo que os governos incluam na agen-
da da universalização do acesso às redes, também ações educativas – pa-
lestras ou cursos – a fim de orientar os cidadãos, novos atores, sobre o 
que é e como funciona esse novo palco de relações. Atitudes como essa 
é que vão garantir, com dignidade, o acesso a esse mundo virtual de rela-
ções (BRASIL, 2012 p. 36).

Apresentamos a seguir a análise da proposta de intervenção conforme mostra 
o Quadro 1. 



156

XXVI Jornada do Gelne

Quadro 1 – Proposta de intervenção – redação nota 1000 / Enem 2011

Proposta de redação: Viver em rede no século XXI: os limites entre o público e 
o privado
Tese: é importante que os governos incluam na agenda da universalização 
do acesso às redes, também ações educativas – palestras ou cursos – a fim 
de orientar os cidadãos, novos atores, sobre o que é e como funcionam esse 
novo palco de relações.

ATORES MEIOS DETALHAMENTO

governo
cidadãos 

Ações educativas
1 palestras
ou
2 cursos

Não informado

a fim de, orientar os 
cidadãos, novos atores, 
sobre o que é e como 
funcionam esse novo 
palco de relações. 

CONCLUSÃO
Atitudes como essa é 
que vão garantir, com 
dignidade, o acesso a 
esse mundo virtual de 
relações.

Sujeito
Engajado

A velocidade com a qual as redes virtuais foram 
inseridas em nossa sociedade ainda não permitiu 
que as pessoas assimilassem e reconhecessem os 
limites que separam o ambiente público do priva-
do.

Notamos que, na conclusão,o participante retoma o descompasso entre a ve-
locidade da inserção das redes virtuais na sociedade e a não assimilação e reconhe-
cimento dos limites que separam o ambiente público e o privado, acrescentando a 
proposta de intervenção ao problema discutido, que na agenda da universalização 
do acesso às redes, tambémprecisa de ações educativas. O articulador também 
estabelece uma relação discursivo-argumentativa de soma; “também: liga duas 
enunciações de mesmo valor argumentativo, ou seja, que apontam para a mesma 
conclusão” (KOCH, 2011, p. 223). 

O produtor apresenta como meios de ações educativas, palestras e cursos, e 
as interliga por meio do operador argumentativo a fim de direcionado para a “fina-
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lidade” (KOCH; ELIAS 2016, p. 132), neste caso, de orientação que essas ações edu-
cativas terão. Na conclusão, o participante usa o demonstrativoessapara retomaras 
ações educativas as quais apontam para a garantia de acesso a esseprojetando as 
redes virtuais como um mundo de possibilidades de informações de forma digna. 
Sobre o termo essa/esse asseveram Koch;Elias (2009, p.137):

Para garantir a continuidade de um texto é preciso estabelecer um 
equilíbrio entre duas exigências fundamentais: repetição (retroação) e 
progressão. Isto é, na escrita de um texto, remete-se, continuamente, 
a referentes que já foram antes apresentados e, assim, introduzidos na 
memória do interlocutor; e acrescentam-se informações novas, que, por 
sua vez, passarão também a constituir o suporte para outras informa-
ções.

 Nesse caso, o participante usou a progressão referencial para auxiliá-lo na 
elaboração proposta de intervenção por meio da pronominalização.

Com base na proposta do Enem de 2012, O movimento imigratório para o Bra-
sil no século XXI,um dos participantes propôs a intervenção que consta em (2) 

(2) Portanto, para impedir a continuidade dessa situação, é imprescindível 
a intervenção governamental, por meio da fiscalização de empresas que 
apresentem imigrantes como funcionários, bem como a realização de de-
núncias de exploração por brasileiros ou por imigrantes. Ademais, é ne-
cessário fomentar o respeito e a assistência a eles, ideais que devem ser 
divulgados por campanhas e por propagandas do governo ou de ONG’s, 
além de garantir seu acesso à saude e à educação, por meio de políticas 
públicas específicas a esse grupo (BRASIL, 2013, p. 28).

De acordo com o guia do participante “As propostas [do participante] são co-
erentes com as ideias desenvolvidas no texto” (BRASIL, 2013, p. 29). A proposta de 
intervençãodesse participante também recebeu a nota máxima, pois cumpriu a exi-
gência da quinta competência “Elabora muito bem proposta de intervenção, deta-
lhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto” (BRASIL, 
2013, p. 23). A análise da proposta de intervenção é representada no Quadro 2.
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Quadro 2. Proposta de intervenção – redação nota 1000 / Enem 2012

Proposta de redação:  O movimento imigratório para o Brasil no século XXI
Tese: é imprescindível a intervenção governamental, por meio da fiscalização 
de empresas que apresentem imigrantes como funcionários

ATORES MEIOS DETALHAMENTO

Governo
ou
ONG’s

Políticas públicas espe-
cíficas a esse grupo
1 campanhas
e
2 propagandas

Fiscalização de empre-
sas que apresentem 
imigrantes como fun-
cionários;
Realização de  denún-
cias de exploração por 
brasileiro ou por es-
trangeiros

CONCLUSÃO
Portanto, para impedir 
a continuidade dessa 
situação, é imprescindí-
vel a intervenção gover-
namental

Sujeito
Engajado

Para auxiliar na elaboração da proposta da intervenção, o participante empre-
gou primeiramente, o articulador portantosobre o qual afirma Koch (2012, p. 34) 
“introduz uma conclusão relativa a argumentos apresentados em enunciados ante-
riores”. Por meio desse articulador, o participante apresenta a sua tese: é impres-
cindível a intervenção governamental, por meio da fiscalização de empresas que 
apresentem imigrantes como funcionários, bem como a realização de denúncias de 
exploração por brasileiros ou por imigrantes.

Em seguida,reforça a força argumentativa acrescentando o articulador ade-
mais, queequivale a além do mais, e “introduz de maneira subrréptica um ar-
gumento decisivo, apresentando-o a título de acréscimo” (KOCH, 2011, p.103). “É 
necessário fomentar o respeito e a assistência a eles”. Além disso, o participante 
apresenta os atores -  Governo e ONGs – e acrescenta o meio de realização – cam-
panhas. O participante conclui argumentando por meio do articuladoralém de,que 
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liga “doisargumentos a favor de uma mesma conclusão” (KOCH, 2011, p. 193); na 
redação em análise, equivale à ligação de garantia do acesso à saúde e à educação 
aos argumentos anteriores.

A terceira proposta de intervençãoanalisada é oriunda da redação do Enem 
2015 elaborada a partir do tema A persistência da violência contra a mulher na socie-
dade brasileiracomo expõe o parágrafo abaixo

(3) Assim, acreditando que não é possível viver no ritmo do agressor é 
preciso que o Estado em parceria com as escolas promova campanhas 
sobre ética e a dignidade humana, sobre a Lei Maria da Penha e o alto 
grau de violência contra a mulher voltadas principalmente aos jovens que 
iniciam a vida afetiva. Ao mesmo tempo o Estado deve ser mais incisivo 
com a punição do agressor feminino pois quando o diálogo entre a insti-
tuição família não resolve mais o problema cabe à justiça apresentar uma 
possibilidade de solução às partes conflitantes (INEP, 2016).

De acordo com a avaliação da banca, por meio da vista pedagógica disponibi-
lizada pelo Inep, na proposta de intervenção em cumprimento à competência 5 o 
participante deve “Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, 
respeitando os direitos humanos” (BRASIL, 2013, p.). Ressaltamos que, nessa com-
petência, a nota do participante foi 160 pontos, pois, segundo a banca, o partici-
pante atingiu 80% da pontuação prevista para a Competência 5, atendendo aos 
critérios definidos a seguir. “O participante elabora bem a proposta de intervenção 
relacionada ao tema, decorrente da discussão desenvolvida no texto, articulada e 
abrangente, ainda que sem suficiente detalhamento” (INEP, 2016).

A seguir, apresentamos a análise da proposta de intervenção elaborada pelo 
participante de uma redação do Enem 2015, como mostra o Quadro 3.  
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Proposta de redação: A persistência da violência contra a mulher na sociedade 
brasileira
Tese: é preciso que o Estado em parceria com as escolas promova campanhas 
sobre ética e a dignidade humana, sobre a Lei Maria da Penha e o alto grau 
de violência contra a mulher voltadas principalmente aos jovens que iniciam a 
vida afetiva.

ATORES MEIOS DETALHAMENTO

Governo
e
Escolas 

Campanhas sobre
1 ética 
e
2 dignidade humana

Temática: ética e a digni-
dade humana;
Lei Maria da Penha;
Alto grau de violência 
contra a mulher;

CONCLUSÃO
Estado deve ser mais 
incisivo com a punição 
do agressor feminino 
pois quando o diálogo 
entre a instituição famí-
lia não resolve mais o 
problema cabe à justiça 
apresentar uma possi-
bilidade de solução às 
partes conflitantes

Sujeito
Engajado

Para a elaboração da proposta de intervenção sobre a persistência da violência 
contra a mulher, o participante estrategicamente empregou o articulador conclusi-
vo assim. 

Em sua conclusão, o participante argumenta que o Estado deveria ser mais 
incisivo no cumprimentode medidas repressoras ao agressor feminino. Para tan-
to, emprega o articulador pois, um articulador explicativo de valor conclusivo, que 
direciona para a falta de diálogo entre a instituição família como o principal fator 
depersistência da agressão feminina e aponta, como possibilidade de resolução, 
o poder de justiça do Estado. Sobre o articulador pois, afirma Koch (2012, p. 34) “é 
um operador que introduz uma conclusão relativa a argumentos apresentados em 
enunciados anteriores”. 
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Considerações finais

Ao iniciarmos este trabalho,estabelecemos o objetivo de investigarcomo os 
operadores argumentativos contribuem para a organização do discurso e auxiliam 
os participantes no Enem a elaborar uma proposta de intervenção conforme prevê 
a competência 5 do guia do participante.

Pudemos constatar que, nas propostas analisadas, os participantes elabora-
ram propostas de intervenção de forma coerente com as teses apresentadas ao 
longo de seus textos e, conforme pudemos constatar com as análises, os operado-
res argumentativos empregados auxiliaram estrategicamente no dizer argumenta-
tivo escolhido pelos participantes para resolver o problema discutido.

Podemos estabelecer uma relação entre a proposta sobre o mundo postula-
da por Charaudeau (2008) e as propostas de intervenção elaboradas pelos partici-
pantes, pois, ao apresentar possibilidades de ação para a solução de problemas, 
os participantes tomaram uma posição frente à questão posta e, discursivamente, 
emitiram suas vozes. 

O estudo realizado nos permite afirmar que os encadeamentos argumentati-
vos, como elementos de apoio linguístico, além de apontar a direção argumentativa, 
assumem um caráter discursivo, contribuindo para a reflexão, o planejamento e a 
construção da proposta de intervenção argumentativa e, nesse sentido, o trabalho 
com esses fenômenos da língua se justifica para além do ENEM. 
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UMA iNVEsTiGAÇÃO DEsCRiTiVA DAs EsTRATéGiAs 
sEMÂNTiCO-ARGUMENTATiVAs DE pOliFONiA DE 
lOCUTOREs E MODAliZAÇÃO NO GÊNERO ACADÊMiCO 
ARTiGO CiENTiFiCO

CléCiDA MARiA BEZERRA BEssA (UFERsA)

introdução

O artigo científico é um texto de natureza acadêmica que tem como objeti-
vo divulgar os conhecimentos produzidos em pesquisas que são desenvolvidas no 
âmbito dos laboratórios científicos e universidades. Trata-se de um gênero produzi-
do por pesquisadores e direcionado, habitualmente, para outros pesquisadores da 
mesma área ou para quem revele interesse pelo assunto divulgado.

Motta-Roth e Hendges (2010, p. 65) definem o artigo científico como:

O artigo é um texto, de aproximadamente 10 mil palavras, produzido 
com o objetivo de publicar em periódicos especializados, os resultados 
de uma pesquisa desenvolvida sobre um tema específico. Esse gênero 
serve como uma via de comunicação entre pesquisadores, profissionais, 
professores e alunos de graduação e pós-graduação.

Esse gênero é normatizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), para trabalhos acadêmicos através da NBR 6022, de maio de 2003, que de-
termina sobre artigo em publicação periódica. Para essa norma, o artigo científico 
é “Parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, 
métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento” 
(ABNT, 2003, p. 2).

Constantemente, os pesquisadores estão em contato com artigos científicos, 
seja para produzi-los, seja para se fundamentar teoricamente. Assim, pela própria 
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especificidade da linguagem acadêmica, faz-se necessário que o locutor responsá-
vel pelo artigo, coloque em cena outras vozes de autoridades para organizar um 
monitoramento do próprio discurso. 

Nesse sentido, entendemos que o gênero em estudo se constitui em espaço 
propício para que haja a construção de pontos de vista. Por esse motivo, propuse-
mo-nos a investigar como ocorre o funcionamento linguístico-discursivo da modali-
zação e da polifonia de locutores, mais especificamente do arrazoado por autorida-
de, como elementos indicadores de subjetividade (argumentatividade), no gênero 
acadêmico artigo científico.

Para a realização dessa pesquisa, selecionamos como apoio teórico a Teoria 
da Argumentação na Língua, de Ducrot (1988) e colaboradores, acerca da argumen-
tação na estrutura da língua; os estudos da Modalização, expostos por Castilho e 
Castilho (1993), Nascimento (2009), Nascimento e Silva (2012), entre outros.

Esse estudo é parte do corpus de pesquisa de doutorado, do Programa de Pós-
Graduação em Linguística - PROLING e está interligado ao projeto “Estudos Semân-
ticos-Argumentativos de Gêneros do Discurso: gêneros acadêmicos e formulaicos 
(ESADG)”, executado no Laboratório  Semântico-Pragmático de Textos (LASPRAT), 
da Universidade Federal da Paraíba - UFPB. 

Fazemos uso do método de pesquisa qualitativa, o que ocorre por escolher-
mos descrever estratégias e consequentemente interpretar a descrição do funcio-
namento linguístico-discursivo, tomando por base as citações, a partir da introdu-
ção ou evocação de vozes alheias apresentadas por parte do locutor responsável 
pelo artigo.

O corpus selecionado para esse trabalho é composto por 5 (cinco) artigos cien-
tíficos da área de comunicação social que foram coletados de periódicos da CAPES.

Para compormos um critério de análise, optamos por selecionar um recorte 
das evidências de modalizações que agem em conjunto com a polifonia de locu-
tores. Ressalvamos que por demanda de espaço apresentaremos, neste trabalho, 
somente alguns recortes, bem como as suas análises.
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A Teoria da Argumentação na língua

A Teoria da Argumentação na Língua que tem como cerne a compreensão de 
que a argumentação se encontra presente na estrutura da língua, foi criada por Du-
crot (1988) e Ducrot e colaboradores (1994). Para criação da teoria os idealizadores 
realizaram uma crítica à concepção tradicional de sentido. 

Para Nascimento, o que Ducrot e colaboradores realizam é uma rejeição “[...] a 
concepção de língua como conjunto de regras independentes de toda enunciação 
e contexto, negando a ideia de que a língua tem primeiramente uma função refe-
rencial e que o sentido do enunciado se dê em termos de verdade e falsidade [...]” 
(NASCIMENTO, 2005, p. 17). 

Ducrot (1987) questiona a unicidade do sujeito falante, provando que um enun-
ciado pode ser transcorrido por mais de uma voz. Para ele, o autor de um enunciado 
coloca em cena personagens e o sentido do enunciado aparece do confronto desses 
personagens. Com isso, o autor introduz a noção de Polifonia1 com o intuito de reve-
lar que o sentido do enunciado tem relação com um ou mais sujeitos.

Ducrot (1987) ressalva que o sujeito da fala assume funções que são deno-
minadas de: sujeito empírico (que produz o enunciado), locutor (responsável pelo 
enunciado) e enunciador (pontos de vista que se apresentam nos enunciados).  

O autor averiguou que existem dois tipos de polifonia nos enunciados: a Poli-
fonia de Locutores (quando existe mais de um locutor em um mesmo enunciado) e 
Polifonia de Enunciadores (quando há mais de um enunciador – ponto de vista). 

A Polifonia de Locutores2, conforme Ducrot (1987), acontece no discurso rela-
tado, quando é possível, no mínimo, a exibição dois locutores distintos. O exemplo 
abaixo ilustra como acontece a polifonia de locutores:

1. Para maior esclarecimento sobre Polifonia, consultar Ducrot (1987).

2. Abordaremos neste trabalho somente a Polifonia de Locutores, em razão do nosso objeto de estudo.



166

XXVI Jornada do Gelne

Exemplo 1:

CSCA4T22*

Lipovetsky (2007: 37) pondera que “se é verdade que as modificações da cul-
tura e do espírito do tempo estão na base das variações de moda, não podem 
jamais por si só explicar o Novo de moda, seu aleatório irredutível, suas inú-
meras metamorfoses sem razão nem necessidade”.**(SOUZA; GOMES; CAM-
POS, 2013)

* Os artigos foram sinalizados com as iniciais da grande área de estudo e da área de conhe-
cimento a que pertencem, seguidos da ordem dos trechos, numerados de acordo com a 
sequência do aparecimento dos fenômenos nos textos de cada artigo.
** No que se refere à utilização de trechos do corpus no interior das análises, optamos por 
apresentá-las com cores diferentes para cada fenômeno. Usamos a cor vermelha para o 
relato em estilo direto e a cor azul para o relato em estilo indireto.

Identificamos no enunciado, a presença de dois locutores, o locutor 1 (L1), 
responsável por todo o enunciado, constituído por Souza, Gomes e Campos, e um 
segundo locutor (L2), o filósofo e teórico da hipermodernidade, Lipovetsky, res-
ponsável pelo trecho relatado em estilo direto.

Nesse recorte, o L1 é o responsável por todo o enunciado e o L2, uma auto-
ridade constituída no assunto, é o responsável pelo enunciado entre aspas citado 
em estilo direto. Nesse sentido, o L1 apresenta o discurso de L2 sob a forma de 
arrazoado por autoridade3, como um posicionamento importante, de uma autori-
dade constituída no assunto, que lhe serve de argumento para validar o seu dizer.

A seguir, abordaremos uma breve discussão acerca da modalização.

3. O arrazoado por autoridade, de acordo com Ducrot (1987), é constituído por duas etapas: Primeira-
mente, o locutor responsável pelo enunciado ( L1) apresenta o outro locutor, L2, identificando-se com 
ele. Depois, o locutor responsável pelo enunciado (L1) garante que L2 é autoridade para embasar o seu 
discurso, como prova do que está sendo dito.
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A modalização

Compreendemos a modalização “[...] como um ato de fala particular que per-
mite ao locutor, além de deixar marcas de suas intenções, agir em função do seu 
interlocutor” (NASCIMENTO E SILVA, 2012, p. 63). A escolha lexical do locutor res-
ponsável pelo enunciado carrega consigo as intenções, deixando materializado na 
estrutura do enunciado os direcionamentos discursivos. 

Nos estudos acerca da Modalização, observamos que alguns autores utilizam 
o termo modalidade enquanto outros usam modalização.  Ressalvamos que, apoia-
dos em Castilho e Castilho (2002) e em Nascimento (2009), usaremos os dois termos 
sem distinções. 

Castilho e Castilho (2002) organizaram os modalizadores - em três grupos: 
Modalização Epistêmica; Modalização Deôntica e Modalização Afetiva. Nascimen-
to (2009) fez uma retomada dessa classificação e a estruturou como: Modalização 
Epistêmica; Modalização Deôntica e Modalização Avaliativa. 

Posteriormente, Nascimento e Silva (2012), no livro (organizado por Nascimen-
to) A Argumentação na Redação Comercial e Oficial: estratégias semântico-discursivas 
em gêneros formulaicos - consideraram as subdivisões anteriores sumarizaram os 
tipos de modalização, conforme quadro a seguir:
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Tipo de Modalização subtipos Efeito de sentido no enunciado ou 
enunciação

Epistêmica – expres-
sa avaliação sobre o 
caráter de verdade ou 
conhecimento 

Asseverativa Apresenta o conteúdo como algo certo 
ou verdadeiro

Quase-assevera-
tiva

Apresenta o conteúdo como algo quase 
certo ou verdadeiro

Habilitativa Expressa a capacidade de algo ou al-
guém realizar o conteúdo do enunciado

Deôntica – expressa 
avaliação sobre o cará-
ter facultativo, proibiti-
vo, volitivo ou de obri-
gatoriedade

De obrigatorieda-
de

Apresenta o conteúdo como algo obri-
gatório e que precisa acontecer

De proibição Expressa o conteúdo como algo proibi-
do, que não pode acontecer

De possibilidade Expressa o conteúdo como algo facul-
tativo ou dá a permissão para que algo 
aconteça

Volitiva Expressa um desejo ou vontade de que 
algo ocorra

Avaliativa – expressa 
avaliação ou ponto de 
vista

Expressa uma avaliação ou ponto de 
vista sobre o conteúdo, excetuando-se 
qualquer caráter deôntico ou epistêmi-
co

Delimitadora Determina os limites sobre os quais se 
deve considerar o conteúdo do enuncia-
do

(NASCIMENTO e SILVA, 2012, p. 93)
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Observamos que em todos os tipos de modalização é possível verificar um 
julgamento do falante em relação à proposição considerando o interlocutor. Julga-
mentos esses que podem ser definidos considerando as seguintes especificidades 
de cada tipo de modalização. Com isso, constatamos que a modalização se constitui 
em uma ação que tem empoderamento argumentativo e que para se estruturar 
leva em conta três componentes importantes:  o falante, o conteúdo veiculado/mo-
dalizado e o interlocutor. 

A estratégia argumentativa de modalização discursiva pode se presentificar 
no enunciado no enunciado através de diferentes elementos linguístico-discursi-
vos. Entre os quais, encontram-se as expressões e verbos dicendi modalizadores: 
“Um dos elementos linguísticos que podem assumir, discursivamente a função de 
modalizadores, são os verbos. De maneira especial, os verbos dicendi exercem essa 
função, em concomitância com a polifonia de locutores”(NASCIMENTO, 2009, p. 49 
– Grifos do autor).

Com isso, Nascimento (2009) inicia as discussões acerca dos verbos dicendi 
como elementos linguístico-discursivos que podem assumir a função de modali-
zadores simultaneamente com a polifonia de locutores. O autor ainda expõe que 
esses verbos assumem duas funções distintas, a saber: “[...] a primeira é apresentar 
o discurso de um segundo locutor (L2), a segunda é indicar como o locutor respon-
sável pelo discurso (L1) quer que o discurso desse locutor seja lido” (p. 50).

Por essa razão, o autor estabeleceu a classificação dos verbos dicendi em não-
modalizadores (primeiro grupo) “[...] aqueles que, por natureza apresentam o dis-
curso de um L2 (segundo locutor) sem deixar marcas ou avaliação do locutor que o 
apresenta (L1)” (NASCIMENTO, 2009, p. 54). E modalizadores (segundo  grupo) “[...] 
aqueles que além de apresentarem o discurso de um locutor (L2) assinalam uma 
avaliação, modalização, ou direção desse discurso pelo locutor que o apresenta (L1)” 
( NASCIMENTO, 2009, p. 55). 

A seguir, trazemos exemplos com o intuito de gerar melhor entendimento: 

Exemplo 2:

O filho disse ao pai: “Não farei as tarefas de casa”.
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O exemplo acima, mostra que L1 faz uso do verbo dicendi “dizer” (verbo não-
modalizador) com o intuito de apresentar o discurso de um segundo locutor – L2. A 
escolha lexical de L1 indica uma ação de fala de L2.

Exemplo 3:

O filho rebateu a ordem do pai: “Não farei as tarefas de casa”.

Observamos, no exemplo 3, que L1 faz uso do verbo “rebater” (verbo modaliza-
dor) apresentando possibilidades de duas leituras a partir do verbo. A primeira que 
o filho disse “Não farei as tarefas de casa”. A segunda seria que o filho ao dizer essa 
frase rebate a ordem estabelecida pelo pai “Não farei as tarefas de casa”, ou seja, o 
filho concretiza uma ação de declaração de rebate a ordem oferecida pelo pai “Não 
farei as tarefas de casa”.

A orientação discursiva ofertada por de L1 oferece ao enunciado de L2, por 
meio da escolha lexical do verbo dicendi “rebater” (verbo modalizador) é de um re-
bate, ou seja de não aceitar a ordem estabelecida pelo pai. A presença do verbo di-
cente “rebater” sinaliza linguisticamente a leitura da voz do filho como um “rebate”.

A seguir, trazemos evidências sobre como a modalização atuando em conjunto 
com o arrazoado por autoridade acontece no gênero acadêmico artigo científico.
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Análises: o arrazoado por autoridade atuando conjuntamente 
com a modalização

No gênero artigo científico constatamos que algumas estratégias discursivas 
argumentativas se presentificam nos enunciados, considerando situações em que o 
locutor responsável pelo enunciado – L1 apresenta voz (es) de outro (s) locutor (es) – 
L2, L3, L4 etc. assumindo posicionamentos variados com relação ao discurso desses 
locutores, de maneira que, sempre que o L1 faz uso da polifonia de locutores, a usa 
por meio do arrazoado por autoridade, apresentando-o como alicerce para a cons-
tituição do seu enunciado através do uso das citações, gerando assim, um pacto de 
L1 com a palavra alheia apresentada pelos demais locutores por ele acionados para 
fundamentar o dizer.

A seguir, abordaremos nas análises como esses fenômenos ocorrem no gênero 
acadêmico artigo científico, por meio do relato em estilo direto e do relato em estilo 
indireto.

Estilo direto4 introduzido por verbo dicendi modalizador ou 
por termo equivalente

O estilo direto, no corpus analisado, é empregado para expor a voz de outros 
locutores (L2, L3, L4...). Em alguns casos, é introduzido por verbo dicendi modali-
zador ou equivalente. Esses fenômenos ocorrem na nossa análise, como se pode 
perceber no trecho seguinte.

4. Uma das formas de engajamento do locutor responsável pelo texto com as demais vozes que ele traz 
à tona no seu enunciado está relacionada ao uso do discurso em estilo direto, o qual pode vir introduzi-
do por verbo dicendi modalizador ou por termo equivalente, por verbo dicendi não modalizador ou por 
termo equivalente.
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Exemplo 4:

CsCA4T11
Embacher (1999: 23) propõe que “não há nada que esteja acontecendo no mundo hoje 
que não possa influenciar a maneira de vestir das pessoas”. Essa proposição assinala a es-
treita relação entre o vestuário e as condições de vida dos seres humanos. Pois, considera 
o modo de vestir como expressão das condições em que a vida humana está ocorrendo, 
seja com relação aos aspectos naturais ou culturais, objetivos ou subjetivos. (SOUZA; GO-
MES; CAMPOS, 2013)

Em CSCA4T11, extraído de um artigo da área de Comunicação sobre o sistema 
cultural da moda, podemos perceber a presença de dois locutores distintos: o lo-
cutor responsável pelo artigo (L1), constituído por Souza, Gomes e Campos; e um 
segundo locutor (L2), Embacher, responsável pelo trecho relatado em estilo direto.

É possível perceber um desdobramento de locutores por meio dos enuncia-
dos  apresentados. Assim, L1 é responsável por todo o enunciado. Já L2, Embacher, 
é o responsável pelo trecho que se encontra entre as aspas e marcado pelo estilo 
direto.

Observamos, nesse recorte, que L1 apresenta L2 em forma de arrazoado por 
autoridade. A voz de Embacher, L2, foi trazida por L1 para o seu discurso para se 
fundamentar cientificamente. Assim, o ponto de vista de L1 apresentado através 
das palavras de L2 é confirmado posteriormente na continuidade discursiva, ou 
seja, na continuação do discurso. Através da continuidade discursiva, é possível per-
ceber que L1 faz um acordo explícito com a voz da autoridade, assimilando, assim, 
o posicionamento de L2. 

Por meio do verbo dicendi “propõe”, L1 apresenta o conteúdo de L2 como uma 
proposta, algo quase certo, quase verdadeiro, o que permite ao leitor compreender 
o discurso de L2 como uma possibilidade, ou seja, como uma sugestão. Mesmo L1 
fazendo uso de verbo dicendi modalizador epistêmico quase asseverativo para in-
troduzir a voz alheia, esse fenômeno não elimina o comprometimento de L1 com L2, 
gerado pelo arrazoado por autoridade.
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Estilo indireto5 introduzido por verbo dicendi não modalizador ou 
por termo equivalente

O discurso em estilo indireto é formulado pelo locutor responsável pelo texto 
(L1) para apresentar a voz dos demais locutores (L2, L3, L4...). Nos seguintes recor-
tes, observamos como esses fenômenos ocorrem introduzidos por verbo dicendi 
não modalizador ou equivalente.

Exemplo 5:

CsCA1T20
segundo Bertasso e Lisboa (2012), é crescente a alusão explícita à organização jor-
nalística nos últimos anos, mas a autorreferencialida de também aparece de modo 
implícito no discurso. 
(GADRET, 2014)

Em CSCA1T20, temos um extrato de um artigo da área de Comunicação sobre 
o repórter de TV e as tecnologias.  Neste trecho, temos a presença de dois locutores 
distintos: o locutor responsável pelo artigo (L1), Gadret; e o segundo locutor (L2), 
Bertasso e Lisboa, responsável pelo trecho relatado em estilo indireto.

O locutor 1 é o responsável pelo artigo e, consequentemente, pelo recorte ana-
lisado. Já o locutor 2, Bertasso e Lisboa, é o responsável pelo enunciado: “é crescen-
te a alusão explícita à organização jornalística nos últimos anos, mas a autoreferen-
cialidade também aparece de modo implícito no discurso”.

O L1 introduz a voz alheia, de Bertasso e Lisboa, em forma de um arrazoado 
por autoridade através do estilo indireto. Assim, ao introduzir o discurso de L2 por 
meio do arrazoado por autoridade, L1 se engaja com ele, em razão de este ser uma 
autoridade constituída no assunto, que serve de base para confirmar o seu dizer.

5. No discurso relatado em estilo indireto, o locutor responsável pelo artigo, L1, introduz a voz dos de-
mais locutores (L2, L3, L4...) como se fossem a sua própria voz, embora a identifique como voz alheia. 
Além disso, no gênero artigo científico, em todas as ocorrências de relato dessa natureza, há um enga-
jamento de L1 com os demais locutores.
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Com relação ao uso do elemento linguístico “segundo”, que assume a função 
discursiva equivalente à de um verbo dicendi não modalizador, é possível entrever 
que, ao introduzir a voz alheia, L1 faz uma escolha lexical que lhe permite tomar 
uma atitude perante o dito de somente apresentar a voz da autoridade, sem emitir 
qualquer posicionamento. 

No entanto, como a voz alheia introduzida por L1 indica a voz de autoridade 
constituída no assunto, o discurso de L2 se torna um dizer com o qual o L1 se iden-
tifica e mantém uma atitude de acordo. Ressaltamos que, nesse sentido, L1 assimila 
o ponto de vista de L2 por se tratar de um arrazoado por autoridade.

As descrições dos fenômenos semântico-argumentativos, nesse corpus, permi-
tiram-nos observar a existência de um entrelaçamento de vozes, ocasionados pela 
polifonia de locutores, através do arrazoado por autoridade atundo conjuntamente 
com a modalização. Essa parceria do arrazoado por autoridade com a modalização  
assume o papel de direcionadora de sentidos  no gênero em estudo, para validar o 
trabalho acadêmico cientificamente através das vozes das autoridades trazidas pelo 
locutor articulista.

Considerações

As análises realizadas no corpus, nos artigos de área de Comunicação nos mos-
tram que o locutor responsável pelo enunciado – L1, utiliza-se de estratégias argu-
mentativas para indicar os sentidos de como o seu dizer deve ser lido/compreendi-
do por seus interlocutores. 

A argumentatividade acontece no gênero acadêmico artigo científico por meio 
de várias táticas argumentativas, entre as quais auferem destaque os modaliza-
dores discursivos, sempre atuando conjugado com arrazoado por autoridade, na 
forma de polifonia de locutores.

Notamos que os arrazoados por autoridade e a modalização discursiva aconte-
cem no gênero em estudo através de elementos linguístico-discursivos diferentes, 
os quais selecionamos, nesse trabalho, em dois grupos: estilo direto e estilo indire-
to. Ressalvamos que os fenômenos se comportam como os mais recorrentes nesse 
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corpus e que mesmo tendo encontrado fenômenos semântico-argumentativos dife-
rentes6 não os detalhamos aqui.

O fenômeno da polifonia de locutores, através do arrazoado por autoridade 
desempenha um papel de modalizador no artigo científico, funcionando como di-
recionador de sentidos. Através desse fenômeno, o locutor articulista assimila as 
vozes dos demais locutores, por ele trazidas, para assumir posicionamentos de assi-
milação das vozes das autoridades para orientar, discursivamente, como interlocu-
tor deve compreender os enunciados que constituem o artigo.

As estratégias descritas, nesse trabalho, sobre o funcionamento semântico-ar-
gumentativo da polifonia de locutores e da modalização anunciam a presença da 
argumentatividade como parte do estilo linguístico do gênero em estudo. 
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UsO DO TERMO “MEsMO” (E VARiANTEs) NO GÊNERO 
FÓRUM

jOsElÍ MARiA DA silVA (iFpB-jp)

introdução

A Linguística tem se preocupado, entre outros aspectos, em apresentar as di-
versas formas de expressão do discurso, seja na modalidade oral, seja escrita. Seu 
interesse não se dá em ajuizar valores a favor ou contra determinados usos quando 
comparados ao que prescreve a gramática normativa da Língua Portuguesa. Assim, 
provoca-nos a curiosidade quando, amparados por essa ciência – a Linguística –, 
nos deparamos com o registro de expressões cuja utilização não segue as orienta-
ções da norma regente. O que se pode adiantar é que o falante ou redator talvez 
não esteja muito preocupado com a forma, mas sim com o conteúdo. O que lhe 
interessa, de fato, é se fazer compreender e, nem sempre os chamados desvios 
gramaticais chegam a impedir a compreensão do discurso. Já que se pode entender 
assim, então, por que tanta exigência?

Com base neste último questionamento, trataremos, neste artigo, de inves-
tigar o uso do termo mesmo e variantes, após termos percebido que há, entre as 
aplicações possíveis pela norma culta padrão, outras ocorrências divergindo da na-
tureza como apresenta essa norma.

O ambiente discursivo que utilizamos para essa investigação é o gênero fó-
rum, tipo de atividade do Moodle – Ambiente Virtual de Aprendizagem –, utilizado 
no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB, Campus 
João Pessoa. Antes de iniciarmos nossa pesquisa, entendemos ser necessário fazer 
uma breve explanação sobre esse gênero, pois que será “pano de fundo” para a 
análise propriamente dita do corpus que nos chama a atenção não só do ponto de 
vista sintático mas também, e com maior vigor, do ponto de vista semântico. Nos-
so interesse é suscitar alguma curiosidade e reflexão sobre as diversas categorias 
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que podem absorver “mesmo” e variantes, conforme o valor argumentativo que 
se espera de seu uso, em especial o poder de remissão, como um forte elemento 
referenciador.

Este breve estudo também nos permite tecer alguns comentários sobre a for-
malidade, o estilo do gênero fórum. Por ser um gênero em que predomina a mo-
dalidade escrita e, pelo fato de fazer parte dos recursos direcionados à formação 
acadêmica, há sempre uma pretensa intenção de se seguir o padrão culto da língua, 
a norma padrão vigente; esses aspectos, entretanto, parecem ser frustrados, pois, 
conforme se verá nas análises, há uma forte tendência ao coloquialismo e flexibi-
lização de recursos linguísticos, resultando em registros bastante aproximados da 
oralidade.

O Gênero Fórum

Quando tratamos de gênero, estamos falando de um instrumento social que 
materializa o intuito comunicativo do locutor nos vários eventos de que faça parte, 
seja ativa seja passivamente. A produção de um gênero busca atender, então, a 
uma intenção que não se realiza apenas com a “vontade” de um locutor, mas está 
associada à ideia que este faz do outro, seu interlocutor. Levando-se em conta essa 
noção de percepção do outro, é-nos impossível ignorar que a comunicação a distân-
cia depende dessa percepção para atingir o objetivo de quem a utiliza. Essa noção é 
aspecto essencial para a participação em fóruns.

Para que esse gênero se realize, é necessário que haja um grupo de participan-
tes; um locutor que proponha um tema a ser discutido por esse grupo; a delimitação 
de período de disponibilização no ambiente virtual para postagens dos participan-
tes; valoração dessa atividade; condições de participação (leitura prévia de algum 
material básico ou complementar; participação individual ou em pequenos grupos 
etc.). Tais requisitos devem ser claramente expressos pelo proponente da atividade 
e observados pelos participantes. Outro requisito essencial é a participação coleti-
va. O senso de coletividade promove um ir e vir de opiniões, de complementaridade 
de informações. 

Bem, sabemos que, na perspectiva bahktiniana, o gênero se configura pelo 
estilo, pela estrutura composicional e pelo tema. 
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Sobre o estilo do gênero Fórum, é possível dizer que se traduz em coletivi-
dade, em pretensa formalidade e exposição de impressões pessoais que podem 
funcionar como argumentos fortes na defesa de algum ponto de vista. De forma 
resumida, pode-se dizer que o estilo desse gênero requer envolvimento, discussão, 
orientação e ou reorientação do discurso.

Tal requisito nos leva a refletir que, ao definirmos o fórum como atividade em 
um curso, seja este de qualquer natureza, sua própria aplicação acadêmica induzirá 
a uma direção quase natural: a utilização da norma culta para registros escritos. Por 
outro lado, por haver não só permissão mas até incentivo a uma participação efe-
tiva, é comum que haja um afastamento do padrão formal para uma aproximação 
com o padrão mais flexível da língua, com uso de expressões corriqueiras, embora 
não necessariamente vulgar, no sentido pejorativo. Assim, no gênero fórum, o esti-
lo pode se aproximar do mais formal ao mais coloquial, já que os participantes de 
um grupo podem ser de níveis sociais, econômicos e, principalmente, acadêmicos, 
diferentes.

Em se tratando da forma composicional, o fórum pertence à classe dos gêne-
ros padronizados, ou seja, quem vai participar desse tipo de atividade, já pressupõe 
que deve haver uma estrutura e funcionamento próprios. 

Observando a Figura 01 a seguir, onde se representa um fórum1, podemos 
constatar que há alguns itens que conduzem o participante, orientando suas ações, 
permitindo-lhe conhecer algumas das propriedades desse gênero. 

1. Considerando que estamos tratando de fórum, atividade do AVA-Moodle, utilizado no IFPB, apenas 
para melhor esclarecer o ambiente de nossa investigação, não vamos apresentar estruturas composi-
cionais de outras plataformas de ensino a distância.  
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Figura 01 – Fórum aberto

Na parte final da janela/aba, no lado direito, há três possibilidades de ação: 
Editar/Excluir/Responder. Os demais elementos que aparecem nessa figura como, 
identificação da Instituição, do docente, do curso, da disciplina, além de outras in-
formações que aparecem do lado esquerdo da aba, são constituintes dessa forma 
composicional. Quanto ao tema, cada fórum tratará do assunto a ser estudado, a 
partir do enfoque selecionado pelo professor. Nesta janela/aba, já vemos que o fó-
rum traz duas perguntas que devem ser respondias pelos alunos. Neste fórum da 
Figura 01, o tema está posto nas perguntas propostas.

Após essa breve panorâmica sobre o gênero, vamos discutir sobre o termo 
mesmo e variantes, tão frequentemente presente nas postagens que selecionamos 
no gênero fórum como já citado acima.

3. Mesmo e variantes – sua estirpe gramatical

Advérbio e modalizador

Segundo Neves (2000, p. 233-234) a expressão mesmo faz parte da classe dos 
advérbios, do ponto de vista morfológico, palavras invariáveis, e do ponto de vis-
ta sintático, ou relacional, funcionando como satélite de um núcleo. Os advérbios, 
portanto, são elementos periféricos em um sintagma, atuando, segundo a autora 
(idem, p. 235), sobre um verbo, um adjetivo, um advérbio, um numeral, um subs-
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tantivo, um pronome, a conjunção embora, e também em um enunciado, atuando 
sobre a oração ou proposição. 

Sobre esse elemento linguístico, encontramos ainda em Neves (idem, p. 246) 
sua classificação como advérbio asseverativo, funcionando, então como um moda-
lizador2 asseverativo, presente em um enunciado afirmativo. 

Para ilustrar e associar com maior precisão o aporte teórico e as ocorrências 
que por ele se justificam, neste capítulo faremos a discussão teórica e incluiremos 
as ocorrências do corpus, identificando-as da seguinte forma:

Número da ocorrência, iniciando em 01, seguido da indicação do locutor
Indicação do locutor: PR – para professor ou para Coordenador; A – para aluno, 

seguido da data e hora, registrados na plataforma Moodle.
Continuando nossa explanação teórica, com a mesma noção expressa em Ne-

ves, em que mesmo é advérbio com caráter modalizador, encontramos, em nosso 
corpus, os seguintes exemplares:

01-pR - terça, 1 dezembro 2015, 16:35
Aqui, [...], ninguém recebeu bolsa. Inclusive eu. É assim MESMO?

02-pR – terça, 12 janeiro 2016, 14:55
Esse tema de oralidade tem muita a ver, sim, com as normas da língua 
(padrão e coloquial), [...] e não podemos dizer que uma é mais importante 
do que a outra, porque não é MESMO.

03-A - quarta, 3 fevereiro 2016, 13:25
Professora, em relação aos objetivos ficará àqueles (sic) MESMO? 

04-pR - sábado, 27 fevereiro 2016, 00:20
[...], mostrem que dominam MESMO o conteúdo... (grifo nosso)

2. Os modalizadores são recursos utilizados pelo falante ou locutor para expressar sua intenção, defi-
nindo a validade ou valor de seu enunciado. É uma forma de atuar sobre seu interlocutor, valendo-se 
de expressões caracterizadoras de certeza ou dúvida, ordem, proibição, autorização, avaliação, desejos 
etc. (cf. Nascimento & Silva, in: Nascimento, 2012).
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05-A - domingo, 28 fevereiro 2016, 09:28
Entendo seu lado como orientadora, as correções precisam MESMO ser 
feitas.

06-A – segunda, 7 março 2016, 08:29
Já estou decidida, desisti MESMO (do seminário, é claro, dos estudos não)... 

07-pR - domingo, 6 março 2016, 18:25
[...] mas vou respeitar se for essa MESMO sua decisão final. 

08-pR - sexta, 11 março 2016, 21:35
[...] imagino que deixarão a apresentação para o dia 19. É isso MESMO?

Advérbio Focalizador

Para Azeredo (2013, p.287) não se trata de advérbios, mas de adjuntos focali-
zadores. Segundo o autor: 

A subclasse dos adjuntos focalizadores é a mais versátil do ponto de vis-
ta sintático, já que seus membros estão aptos a acompanhar qualquer 
espécie de sintagma. Quase nada acrescentam ao conteúdo da proposi-
ção, mas atuam na dimensão ilocutória do discurso [...], com a finalidade 
de transformar certa parcela do enunciado em foco da informação.

Sobre essa classificação, Castilho faz uso da expressão Advérbio Focalizador. 
Para ele, trata-se de “expressões que, aplicadas a um segmento da sentença, (i) ex-
plicitam que esse segmento fornece informações mais exatas que a média do texto, 
em decorrência de uma comparação prévia de verificação” (2010, p. 572).

Nas postagens que selecionamos, encontramos uma ocorrência desse tipo.

09-A - terça, 2 fevereiro 2016, 15:12
[...]ao folhear os livros de 1º, 2º e 3º ano (sic), não visualizamos partes ou 
MESMO um capitulo (sic) dedicado ao tema. 
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Do ponto de vista enunciativo, entendemos que o termo mesmo aparece com 
valor de sequer. Ora, se o enunciado estivesse na forma positiva e não negativa, 
teríamos facilmente a substituição de mesmo por apenas ou justamente, como pre-
dizem os autores acima. Partindo dessas explicações, observamos que, no enun-
ciado em análise, o locutor concentra sua argumentação em uma parte do material 
de consulta. Mesmo tendo consultado livros correspondentes a 3 séries (o todo da 
busca) e se limitado a apenas um capítulo, nada encontrou. 

Advérbio - elemento satélite

Também será classificado como advérbio, em um sintagma de valor adverbial, 
e funcionando como elemento satélite ao lado de um núcleo sintagmático (NEVES, 
2000, p. 234), o termo mesmo em:

10-pR - sábado, 26 dezembro 2015, 09:21
Algo que deve ser feito preferencialmente aqui neste fórum MESMO. 

11-pR - segunda, 1 fevereiro 2016, 14:57
Verei agora MESMO, [...].

12-pR - segunda, 22 fevereiro 2016, 15:20
Que bom que se sente outra pessoa!!! A gente vai crescendo assim MESMO!

Conjunção Concessiva

Também é possível vermos o uso desse termo com valor de conjunção conces-
siva, acompanhado ou não de “que”. É o que ocorre em:

01-A - quarta, 13 janeiro 2016, 14:52
Bem primeiro, MESMO sem entendermos bem o que era a delimitação do 
tema, 
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02-C - terça, 26 janeiro 2016, 13:48
MESMO o Memo solicitando o laboratório, o espaço para realização da 
webconf [...]

03-pR - sábado, 27 fevereiro 2016, 00:20
Podem fazer citações, sim, MESMO sendo novas, além das que apresen-
taram [...]

04-pR - quarta, 9 março 2016, 23:13
Seria importante discutir [...] dos jogos. MESMO que não coloquem isso no 
texto [...]

05-pR - quarta, 9 março 2016, 23:13
Se as coisas estiverem muito em cima e, MESMO assim, tiverem alguma 
dúvida, [...] 

06-pR - segunda, 14 março 2016, 15:22
MESMO que você não use as mesmas palavras de outro autor, é preciso 
citá-lo [...]

Pronome demonstrativo com valor de operador de verificação

O termo mesmo pode ser classificado semanticamente como pronome demons-
trativo, funcionando, segundo Castilho (2010), com a função de operador de verifi-
cação, ou seja, “indicando que o referente de seu escopo é de nosso conhecimento 
” (p. 499). Para que essa verificação e realize, é necessária uma comparação entre 
referentes. Desse processo, conforme esclarece o autor, é possível concluir-se que 
os referentes são idênticos, logo expressos com precisão; os referentes são apenas 
parecidos; ou, em último caso, os referentes são diferentes. Vejamos as ocorrências 
selecionadas em fóruns. Cumpre esclarecer que, em todos eles, os referentes são 
idênticos.
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01-A - quarta, 13 janeiro 2016, 12:35
[...] eu acho que o que todas temos de fazer nesse momento é o MESMO 
[...] 

02-pR - terça, 26 janeiro 2016, 01:31
[...] passam-lhe a ideia de que se trata da MESMA ideia. 

03-pR - quarta, 10 fevereiro 2016, 20:45
Quanto aos objetivos específicos, o segundo ainda parece ser o MESMO 
que o geral.

04-pR - sexta, 19 fevereiro 2016, 16:48
Farei o MESMO com as etapas seguintes.

05-pR - domingo, 21 fevereiro 2016, 15:56
Em outra ocasião, faremos o MESMO com o mini artigo e com os slides.

06-A - terça, 23 fevereiro 2016, 10:57
Como você MESMA disse, ta (sic) mais perto, já chegamos até aqui...

07-pR - terça, 23 fevereiro 2016, 13:47
É magnífica a sensação de sentir orgulho por nós MESMOS!

08-pR - sexta, 18 março 2016, 21:24
 Vocês mantiveram os MESMOS erros do trabalho no slide.

Advérbio – ratificador de enunciados interrogativos negativos

Este tipo de advérbio se manifesta, conforme Neves (2000, p. 311), em enun-
ciados de expectativa marcadamente positiva, apresentando, após a estrutura ora-
cional completa, (sujeito-predicado) uma negação em seu segmento final. O termo 
mesmo assume esse papel de confirmação do advérbio de negação nos seguintes 
enunciados:
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01pR - terça, 12 janeiro 2016, 14:55
[...] um tema tão esquecido pela escola, não é MESMO?

02-pR - terça, 23 fevereiro 2016, 09:32
Mas é preciso correr, pois o tempo que lhes resta é muito curto, não é 
MESMO?

Advérbio – ratificador do operador argumentativo até 

A Gramática Normativa classifica o vocábulo até como preposição, com pro-
priedade de definir o ponto final de um processo. Quando acompanhando essa pre-
posição, o termo mesmo pode sofrer influência do ambiente semântico e assumir 
sua função no discurso, do ponto de vista argumentativo. Esse fenômeno pode ser 
visto nas seguintes ocorrências:

01-A - quarta, 13 janeiro 2016, 15:04
O seminário exige muito, desde a preparação do material até MESMO a 
apresentação de fato

02-pR - segunda, 25 janeiro 2016, 14:11
Outra ideia é procurarem jogos no que são chamados  “repositórios de 
objetos de aprendizagem” [...] ou MESMO aprofundarem o uso de algum 
jogo já citado em outro eventual artigo

03-A - segunda, 1 fevereiro 2016, 11:26
[...] mas sim você corrigir meus erros, até MESMO porque todas nos (sic) 
sabemos [...]

04-A - segunda, terça, 31 maio 2016, 11:36
[...] acho muito importante quando percebemos que os professores ou 
tutores, (sic) estão realmente acompanhando nossas postagens, tipo ava-
liando nossas atividades elogiando ou até MESMO criticando[...].
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O uso de mesmo e variações como referente sem classificação 
gramatical 

Como visto na exposição que integraliza o corpo deste artigo, o termo mesmo 
e variações podem ser classificados em várias categorias e assumir várias funções, 
para atender aos interesses do discurso. O que nos chama a atenção nos usos des-
se termo é que, em nenhum dos autores em que nos apoiamos encontramos justi-
ficativa para seu uso com função sintática de sujeito, objeto direto, objeto indireto 
ou complemento nominal, conforme verificamos nas ocorrências encontradas. A 
insistência do uso de mesmo com essas funções sintáticas foi marcante em nossa 
coleta. Vejamo-lo em sua plena produção nas postagens coletadas dos fóruns sele-
cionados para este estudo.

01-A - segunda, 11 janeiro 2016, 20:37
[...] é desse modo que se deve trabalhar em sala de aula com os alunos, 
para melhorar a oralidade de forma que OS MESMOS possam expressar 
[...] 

02-A - segunda, 11 janeiro 2016, 20:40
[...] li seus objetivos, gostei, concordo com OS MESMOS, [...]

03-pR - sexta, 22 janeiro 2016, 18:41
[...] a importância dessa relação para a compreensão da língua e do ensino 
DA MESMA.

04-A - segunda, 1 fevereiro 2016, 20:27
[...] trazendo para os alunos questionamentos e motivando OS MESMOS 
ao aprendizado [...]

05-pR - domingo, 7 fevereiro 2016, 21:19
[...] o resultado do trabalho será [...] e o tempo de apresentação DO MES-
MO será de apenas 15 minutos. 
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06-A - domingo, 13 março 2016, 16:18
[...] uma palavra só se tornará um empréstimo linguístico quando A MES-
MA, (sic) se encontra como uma necessidade, [...].

07-A- quinta, 17 março 2016, 17:35
Estamos finalizando o artigo, mas ainda enviaremos hoje. Gostaríamos de 
uma última avaliação sobre O MESMO.

08-A - quarta, 25 maio 2016, 19:56
Os requisitos [...] para a realização de um fórum são: [...] abertura DO MES-
MO e a participação, [...].

09-pR - sexta, 8 abril 2016, 19:59 
[...] consultar a disponibilidade da bolsa [...]. A MESMA ainda não foi enca-
minhada pelo gestor local [...].

10-pR - quarta, 27 abril 2016, 12:52
[...] postem aqui quantos livros vocês possuem de cada disciplina. Quem já 
entregou OS MESMOS para a biblioteca, informe [...]. 

11-pR - sexta, 29 abril 2016, 13:50
Segundo o tutor da disciplina[...]. O MESMO informou que já tinha conver-
sado com o professor formador sobre este problema.

A que conclusões chegamos?

O investimento do termo mesmo (e variantes) por parte dos alunos e professo-
res do curso de Licenciatura em Letras a Distância e de algumas coordenações de 
cursos é bem profícuo. A noção de referenciação também é latente. Partindo disso, 
entendemos que os locutores, nos fóruns, esforçam-se para valer-se dos recursos 
da língua, entre eles, o da remissão. De um modo geral, parecem conhecer as poten-
cialidades desse recurso, porém não conseguem manter certo equilíbrio. Acabam, 
enfim, por generalizar todo o processo   em meras “substituições” de termos e ou 
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expressões sem cuidar de algumas limitações sintáticas. Se por um lado a remissão 
é um válido recurso para uma efetiva comunicação nos fóruns, como uma pretensa 
ideia de requinte estilístico, por outro, se mal aplicado, pode representar e denun-
ciar desconhecimento deste aspecto em particular sob a perspectiva da norma cul-
ta padrão.  

Concluímos que alguns agentes de curso a distância do IFPB-JP têm dificul-
dades para, em suas postagens, esboçar seus comentários, obedecendo à norma 
padrão culta quando se trata de alguns usos de mesmo e variações. Constatar tais 
dificuldades, contudo, não basta. É necessário observar todas as facilidades e en-
traves que fazem parte da educação a distância, de forma avaliativa e, em especial 
o que diz respeito a este assunto. É necessário encontrar, entre as diversas formas 
de ensino, algum recurso que aproxime o usuário da Língua Portuguesa de todos 
os seus artifícios e instrumentos, de forma a facilitar seu acesso e trânsito nas mais 
diversas situações sociocomunicativas. Para obter-se algum sucesso nesse empre-
endimento, é necessário, entre outras ações, investir na metodologia do ensino a 
distância e nos fóruns como atividades que podem produzir mais resultados do que 
aqueles que se tem visto até então.

Enfim, encerramos nossas discussões, transcrevendo o que dizem Warschauer 
(1997) e Harasim et al. (2005) em relação a esse investimento, citados por Teles (in: 
Litto e Formiga, 2009, p. 157):

[...] salas de aula on-line têm um imenso potencial para modelos pedagó-
gicos colaborativos, demonstrado por três características:
a. Comunicação de grupo a grupo [...].
b. Independência de lugar e tempo [...]
c. Interação via comunicação mediada por computadores que requer 

que os estudantes organizem suas idéias (sic) e pensamentos através 
da palavra escrita e compartilhem esses pensamentos e comentá-
rios em um formato que os outros colegas possam facilmente ler, 
digerir, tecer comentários e exercitar tarefas intelectuais.

Essas características induzem à mudança de um ensino do tipo tradi-
cional, centrado no professor e suas palestras, para outro modelo, co-
laborativo, no qual os estudantes contribuem com a maior parte das 
mensagens.
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Fica claro, portanto, que, qualquer que seja o assunto a ser explorado ou dis-
cutido em um ambiente virtual, a participação ativa e dinâmica dos interlocutores 
é primordial. Isso confirma que o gênero fórum pode atender a uma demanda de 
estratégias educacionais de maneira fortuita, promovendo frequentes e múltiplas 
oportunidades para o exercício da palavra escrita, em suas mais diversas formas de 
expressão, inclusive, ou principalmente, a da norma padrão culta.
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