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Apresentação
O livro Estudos da linguagem: da descrição linguística e suas 

interpretações reúne reflexões da área de Letras que são afins aos 
conhecimentos que têm sido produzidos por meio das pesquisas realizadas 
e em andamento no Programa de Pós-Graduação em Letras-PGLetras, da 
Universidade Federal do Maranhão e por intermédio da linha de pesquisa 
Descrição e análise do Português Brasileiro. Consideramos que esta 
publicação registra um momento único de resultados que já se mostram 
bastante promissores, mesmo sendo um curso de pós-graduação que se 
pode considerar ainda em fase de consolidação.

Além disso, é um momento de compartilhar as diferentes direções que 
cada pesquisador tem trilhado, a partir da descrição linguística, considerando 
que a linguagem se dá como uma espécie de imenso salão de múltiplas e 
variadas portas que se abrem para lugares completamente diferentes, cada 
um, entretanto, favorecendo produção de sentidos e efeitos que envolvem 
finalidades. Apesar de diferentes, os textos convergem sempre para o que 
estamos chamando de produção de conhecimento em linguagem, um universo 
que se descortina nessas infinitas aberturas investigativas. 

Para nós, esta publicação é, inclusive, uma oportunidade de 
estabelecer fronteiras entre os limites da descrição linguística e os lugares 
para onde a descrição linguística nos possibilita prosseguir para extravasar 
sentidos, sem perder de vista a porta pela qual saímos, para sempre termos o 
necessário retorno ao ponto diante do qual a porta nos foi aberta. Digamos 
que este imenso salão seja a língua.

É com base nesses portais que apresentamos o subtítulo “Da 
descrição linguística a suas interpretações” a quem se aventura no universo 
interdisciplinar da linguagem. Não queremos perder a oportunidade de 
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ver a linguagem como um lugar de aberturas e de passagens, cheio de tons 
e de percursos possíveis, mesmo que, anteriormente, impensados. 

Por meio da linguagem, podemos atravessar a porta do tempo e 
rever indícios de realidades passadas nos indícios de linhas que parecem de 
mapas, e são, não de uma cartografia ilustrada e colorida, mas de planos de 
voos com linhas invisíveis que se cruzam no ar de uma sutil abstração que 
conta com o material concreto das pistas de pouso, nossos dados que nos 
desafiam voos e aterrissagens.

Nesse sentido, os capítulos partem de fatos linguísticos que 
sinalizam para ideologias e sentidos produzidos no interior de uma realidade 
sociolinguística, marcados por modos de dizer. Mais especificamente, os 
capítulos são fruto de pesquisas que tratam do uso do português brasileiro, da 
língua de herança, sob a orientação da Linguística Geral, da Sociolinguística, da 
Linguística Cognitiva, da Linguística da Internet. Participam desta publicação 
professores doutores convidados de instituições de ensino superior nacionais 
e estrangeiras, assim como pesquisadores, egressos e mestrandos do Programa 
de Pós-Graduação em Letras-PGLetras.

O livro está composto por quinze capítulos, organizados da seguinte 
forma: na primeira parte, encontram-se os seguintes textos: “Mediação 
interlinguística em aula de português língua de herança: um estudo comparativo 
sobre as percepções dos aprendentes”, de autoria da professora doutora Silvia 
Melo-Pfeifer, da Universidade de Hamburgo-Alemanha; “Metaphor in media 
language and cognition: a perspective from conceptual metaphor theory”, do 
professor doutor Zoltán Kövecses, da Universidade de Eötvös Loránd, em 
Budapeste, na Hungria; “Transitando entre frames e nominalizações: um estudo 
sobre narrativas de defensores públicos para devolver a liberdade a pessoas em 
situação de rua”, de autoria do professor doutor Thiago de Aguiar Rodrigues, da 
Universidade Federal da Paraíba; “Descrição linguística para morder a língua”, 
da professora doutora Sonia Correa Pereira Mugschl, membro permanente 



15

Apresentação

do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do 
Maranhão; e “Enunciados midiáticos sobre os quatro últimos presidentes do Brasil: 
interpretação cognitivo-pragmática”, de autoria das professoras doutoras Letícia 
Adriana Pires Ferreira dos Santos, da Universidade Estadual do Ceará, Ana 
Cristina Pelosi, da Universidade Federal do Ceará, e Monica Fontenelle 
Carneiro, membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Letras da 
Universidade Federal do Maranhão.

Na segunda parte, estão os textos dos alunos egressos do Programa, 
produzidos em coautoria com seus orientadores e coorientadores, conforme 
indicação no sumário. Esses capítulos obedecem à seguinte sequência:  
“Sinais do ethos discursivo na descrição linguística: análise dos efeitos de sentido 
de BRILHO e DOM em textos publicitários sobre a mulher”, da professora 
mestra Ana Lourdes Queiroz da Silva; “Os marcadores conversacionais na 
tessitura da conversação no Facebook”, da professora mestra Elisiane Araújo 
dos Santos Frazão; “A construção de sentido(s) no texto digital: uma análise 
da dêixis pessoal em textos-comentários produzidos na rede social Facebook”, 
do professor mestre Evaldo Carlos de Oliveira Cardoso; “Professor-herói: 
um olhar sobre o papel do professor durante a pandemia de covid-19 à luz 
da metáfora conceptual”, da professora mestra Jaciara Carvalho Costa; e 
“Percepções do processo de interlíngua na escrita do português como L2 para o 
surdo, da professora mestra Manuela Maria Cyrino Viana.

Na terceira parte, constam os textos dos mestrandos do programa 
com dissertação em andamento: “Análise linguística no Documento Curricular 
do Território Maranhense para o Ensino Fundamental II: uma abordagem 
pelo prisma da complexidade”, de Danilo Tavares dos Santos; “Semântica de 
frames: uma breve introdução”, de Fábio Araújo Pereira; “Metáfora conceptual 
em pontos cantados do Tambor de Mina maranhense”, de Isabel Cristine 
Meireles Pereira; “Parábola bíblica: ‘nicho metafórico’ como recurso 
argumentativo”, de Ivânia Oliveira Dias e Silva; “Língua(gem) e seus reflexos 
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sócio-raciais: termos preto(a), negro(a) e escravo(a) como formas de tratamento, 
em sentenças de Partes do Dia, da São Luís oitocentista”, de Marcos Aurélio 
Ferreira de Oliveira; “Exclusão linguística: uma interpretação socioestilística 
do uso do artigo definido antes de antropônimos” de Paulo Marques; e “Sobre 
asseveramentos em textos produzidos na rede social Facebook”, de Wanessa 
Danielle Barbosa Soares.

Contando com recursos PROAP/CAPES, este livro não o vemos 
apenas como uma publicação necessária às exigências do Programa, 
mas como uma feliz oportunidade de recolhermos nossos feitos 
investigativos nesta publicação que retrata este momento e o quanto a 
pesquisa possibilita o amadurecimento acadêmico não só na aquisição, 
mas também na produção de conhecimento.

Monica Fontenelle Carneiro
Sonia Almeida [Sonia M C P Mugschl] 

Veraluce da Silva Lima
Organizadoras

Programa de Pós-Graduação em Letras - PGLetras
Universidade Federal do Maranhão

São Luís, Maranhão - Brasil



Prefácio
O livro intitulado Estudos da linguagem: da descrição linguística 

a suas interpretações, volume 2, traz, em seus capítulos, resultados de 
pesquisas desenvolvidas no âmbito da Linguística e oferece ao seu leitor 
reflexões importantes sobre usos do português e implicações no ensino. 

Os estudos apresentados emergem do acionamento de tendências 
teóricas e metodológicas atuais e relevantes dessa área do conhecimento 
humano e trazem um olhar multifacetado acerca da linguagem, fenômeno 
complexo que se constitui por diferentes dimensões e que sustenta a vida do 
ser humano, em toda sua complexidade, isto é, no seu tecido junto, nas mais 
diversas práticas cotidianas constituídas geo-sócio-histórico-culturalmente. 

Para que a obra fosse concretizada, os organizadores, encarregados 
por sua concepção e construção, e os autores dos capítulos, responsáveis 
pela sua efetivação teórico-metodológica multiface e ao mesmo tempo pela 
amálgama decorrente da abordagem de um fenômeno comum, dispuseram-
se a enfrentar múltiplas faces desse fenômeno desafiador que é a linguagem.

O livro, então, resulta de um exercício intelectual realizado por 
pesquisadores do Brasil e do exterior que, juntos, colaboraram para 
que uma rede de conhecimento fosse constituída, ultrapassando os 
muros institucionais. E suas páginas demonstram que a ciência se faz a 
partir do debate de ideias entre pares comprometidos com a difusão de 
conhecimentos construídos com base no rigor científico, elaborados a 
partir da intepretação dos fenômenos, ancorada em arcabouços teórico-
metodológicos da própria ciência, atividade tão importante em tempos 
estranhos que permitem a divulgação de opiniões e a efetivação de ações 
humanas pautadas em fake news e que, em casos extremos, consentem a 
marginalização do labor científico, geradora de sérias consequências, a 
exemplo das campanhas antivacinas que têm levado ao abandonado de 



práticas importantes para a manutenção da saúde pública.   
O trabalho intelectual exposto ao longo do volume ganha ainda 

mais relevo, uma vez que foi concebido e efetivado em um momento 
extremamente delicado da história da humanidade, quando a saúde do 
planeta está fortemente comprometida por um novo vírus, o SARS-CoV-2, 
que já ceifou 2.461.426 vidas, em todo globo, e 246.504, no Brasil1.  

A ciência, como este livro é testemunha, não parou um só momento 
no devir dessa grave crise sanitária e se colocou em marcha, não só para 
aprender enfrentar esse novo coronavírus e a COVID-19, mas para seguir 
seu percurso natural de abordar todos os fenômenos da vida, em qualquer 
uma das suas facetas, entre elas, a face da linguagem. 

O livro, assim sendo, oferece ao leitor o esforço intelectual de 
pesquisadores comprometidos que se dedicaram a realizar com afinco 
seus estudos, neste momento de tragédia que envolve toda a humanidade, 
quando todos devem ficar em distanciamento físico, mas não social – como 
também demonstra efetivamente este volume – e quando alguns viram 
familiares, amigos, vizinhos, conhecidos serem abatidos pela desconhecida 
enfermidade decorrente desse novo vírus. Mesmo diante de um quadro 
tão desolador, de sofrimento físico e psíquico, os pesquisadores não 
pararam e seguiram refletindo sobre seu objeto de estudo, produzindo 
ciência de qualidade impulsionada pelo Programa de Pós-Graduação em 
Letras (PGLetras) da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), uma 
instituição pública brasileira engajada com o desenvolvimento do tripé 
universitário: ensino-pesquisa-extensão.

A importância da obra vai além da mobilização dos pesquisadores 
para elaborá-la nesse momento difícil da história, de modo que o seu valor está 

1 Disponível em: mortes por covid-19 - Pesquisa Google Acesso em: 22 de fev. de 2020. 
Vale observar que esses números são móveis, de sorte que podem ser ampliados ou 
reduzidos. Contudo, no atual momento da pandemia, tendem à elevação.   

https://www.google.com/search?ei=5KszYKehN5ef5OUP8rC82AM&q=mortes+por+covid-19&oq=mortes+por+covid-19&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgUIABCxAzoLCAAQsQMQxwEQowI6CAgAELEDEIMBOggILhCxAxCDAToFCC4QsQM6BAgAEEM6BAguEEM6AgguOgcIABCxAxBDOgoILhCxAxBDEJMCOgcILhCxAxBDUK3HBFiM9gRgtfgEaAFwAHgAgAHOBIgBxi6SAQwwLjEwLjMuMS4yLjSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEAwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwino5aNx_3uAhWXD7kGHXIYDzsQ4dUDCA0&uact=5


também perpetuado pela escrita dos seus capítulos, que, para além de trazerem 
uma diversidade analítica importante para o fazer científico, são elaborados 
com o compromisso e a seriedade que movem a academia a produzir ciência. 

Ao apresentar resultados de pesquisas sobre a linguagem, a 
publicação destina-se, como esperado, aos interessados na área de Letras 
e Linguística, em particular, aos que se dedicam a temas importantes, 
como ensino, ethos discursivo, marcadores conversacionais, dêixis pessoal, 
sobreasseveramento, metáforas, frames, entre outros. Todavia, um público 
leitor não tão específico também poderá se beneficiar dos capítulos aduzidos 
à obra, devido às problematizações postas em suas páginas, a exemplo 
daquelas que dizem respeito à linguagem e seus reflexos sócio-raciais.

Eis a relevante contribuição do PGLetras da UFMA que, com 
essa publicação, escreve seu nome na história da produção científ ica 
do Brasil, no tempo da pandemia de COVID-19, e abre possibilidades 
para a produção de novos debates, a partir da leitura dos seus capítulos. 
Isto posto, deixo o meu convite para apreciarem-na, assim como o meu 
chamamento para criarem outros capítulos da ciência Linguística, a 
partir das suas instigantes contribuições.

Dezembro de 2020
A. Ariadne Domingues Almeida

Universidade Federal da Bahia
Salvador-Bahia
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MEDIAÇÃO INTERLINGUÍSTICA EM AULA DE PORTUGUÊS 
LÍNGUA DE HERANÇA: UM ESTUDO COMPARATIVO SOBRE 

AS PERCEPÇÕES DOS APRENDENTES

Sílvia Melo-Pfeifer

A mediação interlinguística designa, grosso modo, a capacidade de 
selecionar, interpretar e transferir o conteúdo de textos orais e/ou escritos 
e de conteúdos multimodais de uma(s) língua(s) para outra(s), de acordo 
com as situações de comunicação (objetivos, participantes, línguas em 
contacto, etc). Esta competência foi introduzida em 2001, na Europa, pelo 
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (CONSELHO DA 
EUROPA, 2001), no âmbito de uma abordagem plurilingue do ensino-
aprendizagem de línguas, a par das competências de compreensão e de 
expressão oral e escrita e da interação verbal. 

Uma abordagem plurilingue do ensino de línguas implica pensar 
o ensino e a aprendizagem de forma sinergética e integrada, promovendo 
zonas de transferência entre diferentes conhecimentos linguísticos, 
declarativos e processuais já adquiridos pelos aprendentes. Esta abordagem 
promove, assim, uma visão da aprendizagem de diferentes línguas não como 
objetos separados e isolados, mas antes como elementos que concorrem, 
na sua comunhão e articulação, para o desenvolvimento da competência 
plurilingue dos aprendentes de línguas, vistos como atores sociais.

Apesar da crescente visibilidade da mediação em Didática de Línguas 
(DENDRINOS, 2006; PICCARDO, 2012; REIMANN, RÖSSLER, 2013; 
STATHOPOULOU, 2015), da sua análise em situações concretas de 
interação plurilingue (ARAÚJO E SÁ, DE CARLO, MELO-PFEIFER, 
2014) e a relativização da sua operacionalidade em sala de aula (MELO-
PFEIFER, SCHRÖDER-SURA, 2019), o estudo da sua implementação 
didática ainda está pouco explorado. Mais especificamente, depois de 20 
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anos da sua formulação e integração um pouco por toda a Europa, a forma 
como professores e alunos percebem o valor da mediação interlinguística 
e o seu impacto no desenvolvimento da competência na língua-alvo e da 
competência plurilingue são áreas ainda pouco exploradas (veja-se, como 
exceções, GERWERS, 2019 e MELO-PFEIFER, HELMCHEN, no prelo, 
para exceções em contexto alemão, acerca de percepções de professores).

Este capítulo visa contribuir para a compreensão das percepções 
de alunos de Português Língua de Herança (PLH), um contexto pouco 
explorado no âmbito dos estudos em mediação (veja-se BASTOS, 
GONÇALVES et al, no prelo, para uma exceção em contexto PLH), acerca 
de tarefas de mediação interlinguística em sala de aula.

Mediação interlinguística em Didática de Línguas: reflexões acerca 
da sua especificidade em aula de língua de herança

Naquele que é considerado o documento refundador das políticas 
linguísticas em contexto europeu (CONSELHO DA EUROPA, 2001), 
mediação é incluída a par de outras componentes da competência 
comunicativa, tais como a receção, a produção e a interação, quer oral, quer 
escrita. A mediação aparece definida e enquadrada nos seguintes termos:

Tanto nos modos de recepção como nos de produção, 
as actividades escritas e/ou orais de mediação tornam a 
comunicação possível entre pessoas que não podem, por 
qualquer razão, comunicar directamente. A tradução ou a 
interpretação, a paráfrase, o resumo, a recensão fornecem a 
terceiros uma (re)formulação do texto de origem ao qual estes 
não têm acesso directo. As actividades linguísticas de mediação, 
ao (re)processarem um texto já existente, ocupam um lugar 
importante no funcionamento linguístico normal das nossas 
sociedades (CONSELHO DA EUROPA, 2001, p. 36). 

A definição desta competência coloca, assim, a tônica sobre 
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as necessidades e as dificuldades comunicativas dos atores sociais e as 
estratégias para ultrapassar momentos de incompreensão1, em vez de 
valorizar a co-construção de sentido. A tabela 1 ilustra as atividades de 
mediação estabelecidadas pelo Conselho da Europa (2001, p. 129).

Tabela 1. Atividades de mediação escrita e oral

Atividades de mediação escrita Actividades de mediação oral
•	 interpretação simultânea (confe-

rências, reuniões, discursos for-
mais, etc.);

•	 interpretação consecutiva (discur-
sos de abertura/boas-vindas, visi-
tas guiadas, etc.);

•	 interpretação informal:

•	 tradução exacta (de contratos, textos 
legais e textos científicos, etc.);

•	 tradução literária (romances, teatro, 
poesia, libretos, etc.);

•	 resumo principal (artigos de jornais 
e de revistas, etc.) em L2 ou entre 
L1 e L2;

•	paráfrase (textos especializados para 
não especialistas, etc.).

Fonte: CONSELHO DA EUROPA, 2001, p. 129.

Não obstante a reduzida presença da mediação nesse documento, 
bem como a falta de descritores de níveis e de progressão que poderiam 
levar à sua operacionalização em sala de aula, a mediação interlinguística 
foi sendo paulatinamente integrada nos currículos de diferentes línguas 
estrangeiras, a diferentes velociadas, nos diferentes países. Na Alemanha, 
por exemplo, a mediação interlinguística viu-se legitimada imediatamente 
nos documentos oficiais do KMK (sigla do Ministério da Educação) e nos 
programas de línguas de diferentes Estados Federados, integra as provas 
de línguas que dão acesso à universidade e está presente nos manuais 
de línguas estrangeiras (Veja-se MELO-PFEIFER, SCHRÖDER-SURA, 
2008, para uma análise de algumas atividades).

1 Esta compreensão da mediação torna-se também visível na forma como o mediador é 
definido: “intermediário entre interlocutores que não são capazes de se compreenderem 
uns aos outros directamente. São, geralmente (mas não exclusivamente), falantes de 
línguas diferentes” (CONSELHO DA EUROPA, 2001, p. 129).



25

MEDIAÇÃO INTERLINGUÍSTICA EM AULA DE PORTUGUÊS LÍNGUA DE HERANÇA: um estudo 
comparativo sobre as percepções dos aprendentes

Recentemente, em 2018, o Conselho da Europa lançou o 
“Companion Volume” (CONSEIL DE L’EUROPE, 2018), que integra 
um trabalho teórico considerável em torno da definição de mediação, das 
suas vertentes, dimensões e estratégias, assim como descritores para a sua 
implementação e avaliação. Neste documento, a definição de mediação é 
expandida, incuindo a mediação intralinguística e uma maior variedade de 
contextos de operacionalização:

Dans la médiation, l’utilisateur / apprenant agit comme un 
acteur social créant des passerelles et des outils pour construire 
et transmettre du sens soit dans la même langue, soit d’une 
langue à une autre (médiation interlangues). L’accent est mis sur 
le rôle de la langue dans des processus tels que créer l’espace et 
les conditions pour communiquer et/ou apprendre, collaborer 
pour construire un nouveau sens, encourager les autres à 
construire et à comprendre un nouveau sens et faire passer les 
informations nouvelles de façon adéquate. Le contexte peut être 
social, pédagogique, linguistique ou professionnel. (CONSEIL 
DE L’EUROPE, 2018, p. 103).

Repare-se que a definição de mediação, nesta segunda definição, 
é alargada e reformulada em diferentes termos (MELO-PFEIFER, 
SCHRÖDER-SURA, 2019). Mantendo uma tônica eminentemente 
bilingue (mediação da língua A para a língua B e vice-versa), que nos parece 
redutora das situações de comunicação das sociedades contemporâneas, 
e um ethos de “resolução de problemas comunicativos”, a mediação 
aparece aí, no entanto, como fenômeno comunicativo, afetivo e cognitivo 
complexo, que pode acontecer em contextos escolares e extra-escolares. 
Quatro avanços no tratamento da mediação são visíveis: primeiro, as 
potencialidades da mediação também em situações de aprendizagem e de 
comunicação monolingues; segundo, a relevância que se dá à cooperação 
na interação na negociação e na construção do sentido; terceiro, a dimensão 
afetiva e social que é atribuída à mediação, que torna possível a iniciativa 
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e uma dependência positiva de todos os interlocutores; e finalmente, a 
expansão do que conta como mediação, incluindo-se agora outros objetos 
de mediação, como a explicação de gráficos ou imagens, num entendimento 
multissemiótico das situações de comunicação. 

Devido ao contexto, pelo menos bilingue, em que crescem as crianças 
das diásporas lusófonas, que acarreta que os falantes de herança desenvolvam 
competências desiguais nas línguas dos seus repertórios (FLORES, MELO-
PFEIFER, 2014) e que as diferentes gerações de falantes atinjam diferentes 
níveis de proficiência (sendo mais elevadas na primeira geração e decaiam 
e/ou desapareçam no espaço de três gerações), é fácil constatar que o 
desenvolvimento de competências de mediação interlinguística se afigura 
relevante para falantes de herança que se movem, quotidianamente, através 
de diferentes línguas. São abundantes relatos, embora pouco estudados 
empiricamente, de situações em que crianças têm que mediar entre os pais 
e a escola (no caso dos pais ainda possuírem pouca proficiência na língua de 
escolarização do país de acolhimento) ou de pais que têm que mediar entre 
avós e netos (no caso destes terem desenvolvido parcas competências na 
língua do país de origem). Deste modo, o desenvolvimento de competências 
de mediação encontra a sua relevância nas próprias vivências plurilingues dos 
sujeitos e encontra-se legitimada como competência de pleno direito da aula 
de Português como LH.

O estudo empírico

O projeto METLA
O estudo empírico apresentado nesta contribuição foi desenvolvido 

no âmbito do projeto METLA (“Mediation in teaching, learning and 
assessment”2), coordenado por M. Stathopoulou, entre 2019 e 2021. 

2 O projeto METLA é financiado pelo European Center for Modern Languages, do 
Conselho da Europa (www.ecml.at/mediation).  Fazem parte da equipe do projeto 

about:blank
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O projeto METLA pretende desenvolver um guia pedagógico para 
familiarizar os professores de línguas estrangeiras acerca do tema “mediação 
interlinguística”, designadamente acerca dos seus princípios e dimensões, 
favorecendo o desenvolvimento profissional docente. Ao mesmo tempo, 
apresenta recursos passíveis de serem usados em e adaptados para a sala 
de aula, em diferentes contextos. Importante, no âmbito do projeto, é 
levar os professores a construírem os seus próprios recursos pedagógicos, 
partindo dos repertórios linguísticos dos seus alunos e dos objetivos das 
suas disciplinas específicas, e a compreenderem as dinâmicas criadas pela 
implementação de tarefas de mediação interlinguística em sala de aula. No 
final do projeto, espera-se que dois recursos estejam disponíveis: um guia 
pedagógico para docentes e uma base de dados de atividades, que pode ser 
continuamente atualizada com novas contribuições. 

Contexto e participantes

No âmbito do projeto METLA foi solicitado a docentes de 
diferentes línguas e em diferentes países que testassem e avaliassem a 
qualidade e a pertinência das atividades de mediação elaboradas pelos 
membros do projeto. Na verdade, a maioria dos dados recolhidos pela 
Equipe de investigadores centra-se na avaliação das atividades propostas 
feita pelos docentes. 

No entanto, no âmbito das experimentações das atividadades 
relacionadas com o Português, levadas a cabo na Suíça e no Luxemburgo3, 
foram recolhidos não só as avaliações dos professores, como também 

investigadores das universidades da Grécia, de Malta, da Finlândia e da Alemanha. 
3 Agradecemos às Coordenações de Ensino do Português da Suíça e do Luxemburgo, 
a cargo do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, IP pelo apoio prestado. Mais 
importante ainda foi a imprescindível colaboração dos docentes de Português envolvidos 
na recolha de dados apresentados nesta contribuição: pelo Luxemburgo, as professoras 
Carmen Santos e Clara Santos; pela Suíça, o professor Cláudio Melo Arrais.
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dados relativos à forma como os alunos reagiram às Atividades propostas, 
designadamente a forma como autoavaliaram as a sua motivação no decurso 
da atividades e as suas aprendizagens, no final. Trata-se, na minha opinião, 
de um passo fundamental para compreender a perspectiva dos alunos de 
PLH acerca da integração de atividades de mediação em sala de aula. 

Os dados acerca da implementação das atividades de mediação 
foram recolhidos por 3 professores, no Luxemburgo e na Suíça4, em 
Janeiro de 2021, através da mediação das respectivas coordenações de 
ensino. Os professores colaboradores fizeram a sua formação docente 
em Portugal e estão colocados no Ensino Português no Estrangeiro pelo 
Camões, ICL. Estiveram envolvidos, nesta fase de recolha de dados, 88 
alunos5, de 6 turmas, dos 6º, 7º, 8º e 9º anos de escolaridade, entre os 
níveis de proficiência linguística A2 e B1. Uma vez que as tarefas poderiam 
ser alteradas e geridas pelos professores de acordo com os níveis de 
proficiência, a atividade permitia a gestão da heterogeneidade dos alunos, 
consistentemente reportada em cenários de ensino-aprendizagem de LH 
(veja-se os estudos presentes em GONÇALVES, MELO-PFEIFER, 2020). 
Para esta análise, para reduzir os parâmetros a ter em conta na análise 
(idade, proficiência em PLH, etc), comparamos apenas os alunos do 7ª ano, 
na Suíça e no Luxemburgo, em número de 28 e de 21, respectivamente.

Instrumento de recolha de dados

A atividade de mediação interlinguística planeada para uma 
aula de 90 minutos chama-se “Celebrar o Dia da Mãe em Portugal” e 
tinha objetivos comunicativos e interculturais. Por um lado, pretendia 

4 Refira-se que estes são os dois países com um maior número de Portugueses na diáspora, 
no continente europeu. 
5 Oito questionários não foram considerados para análise pelo fato de não ser possível 
identificar o ano de escolaridade.
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desenvolver as competências de mediação interlinguística, através da 
simulação de situações de contacto interlinguístico, e, por outro, pretendia 
fazer refletir acerca do caráter mais ou menos arbitrário de algumas datas 
e celebrações. As atividades incluíam: i) transmitir o conteúdo relevante 
de um texto escrito  (Imagem 1) e de um vídeo, de Português para outra 
língua, o primeiro oralmente e o segundo por escrito; ii) simulação de uma 
situação de compra usando Português e outra(s) língua(s); iii) pesquisa de 
diferentes datas de celebração do Dia da Mãe (por exemplo, em Portugal, 
celebra-se no primeiro domingo do mês de maio). 

Imagem 1. Exemplo de atividade de mediação interlinguística (METLA project).

Como recursos para o professor, a atividade incluía: i) apresentação 
pedagógico-didática da unidade; ii) três fichas de trabalho (tarefas de sala 
aula, em forma de cenário; ficha de autoavaliação escrita para os alunos; 
ficha de registo do nome de flores em diferentes línguas, incluíndo uma 



30

ESTUDOS DA LINGUAGEM: da descrição linguística a suas interpretações - Volume 2

atividade de reflexão metalinguística acerca das semelhanças e diferenças 
entre as línguas).

Os dados aqui apresentados referem-se à ficha de autoavaliação 
escrita, que estava dividida em duas partes, realizada depois das tarefas 
principais. Na primeira parte, os alunos posicionaram-se em relação a 15 
itens, conforme reproduzido abaixo:

Tabela 1. Exemplo de itens da ficha de autoavaliação (1 aspecto mais positivo, com 
olhos em forma de estrelas).

Durante esta unidade…

Senti-me motivado(a) em relação às tarefas.
Compreendi os objetivos das tarefas.
Desenvolvi as minhas competências em 
Português
Consegui relacionar os meus 
conhecimentos de português e (línguaX, do 
país de acolhimento)
Gostei de utilizar diferentes línguas que 
conheço durante a realização das tarefas.

Na segunda parte, os alunos resumiram, em formato de texto 
livre, as aprendizagens que julgaram ter feito. O enunciado era 
“resume o que aprendeste nesta unidade, numa língua à tua escolha”. 
É importante notar a importância de, em contexto bilingue, como é 
o ensino do PLH, deixar a língua utilizada para a reflexão à escolha 
do aprendente, para não limitar a sua capacidade de dar conta das 
aprendizagens (ou da sua percepção acerca delas). Apresento, de 
seguida, uma análise quantitativa descritiva sem ambições estatísticas 
dos dados recolhidos na primeira parte da atividade de autoavaliação, 
limitando a análise aos cinco itens incluídos na tabela 1. Os dados 
globais foram convertidos em percentagens por país, para possibilitar 
a análise comparativa. Apresento os dados dos dois países em termos 
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comparativos para poder averiguar semelhanças e afastamentos em 
relação às percepções dos alunos nos dois contextos.

Apresentação dos resultados

A primeira constatação global que se poderá fazer, em termos 
descritivos, é que os alunos dos dois países se posicionam de forma positiva 
(nas posições 1 e 2) nos cinco itens (veja-se gráfico 1 e 2). O item com maior 
valorização positiva, na Suíça (posição 1), é o “gostei de utilizar diferentes 
línguas que conheço durante a realização das tarefas” (com 57,1%), ao passo 
que no Luxemburgo é “compreendi os objetivos das tarefas” (47,6%), o 
primeiro com uma orientação mais afetiva e o segundo com uma orientação 
escolar, relacionada com a compreensão da tarefa.

Gráfico 1. Positionamento dos alunos de PLH na Suíça.

À parte aquela diferença, refira-se que a motivação é reportada como 
semelhante nos dois casos. Interessante é verificar ainda que o desenvolvimento 
de competências em PLH é mais favoravelmente reportado pelo aprendentes 
do Luxemburgo: enquanto 85,5% destes alunos se posicionou nos níveis 1 e 
2 da escala (posicionamento claramente positivo), apenas 67,5% dos alunos 
da Suíça o fez (sendo que neste país 21,4 optou por dar uma resposta neutra e 
10,7% fez uma avaliação negativa da sua aprendizagem).
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Gráfico 2. Positionamento dos alunos de PLH no Luxemburgo.

Tendo com conta que as tarefas de mediação são, por natureza, 
plurilingues, por colocarem sistematicamente em contato conhecimento, no 
nosso contexto específico, na LH e na(s) língua(s) do país de acolhimento, 
é importante analisar de perto a forma como os alunos nos dois contextos 
se posicionam em relação aos itens “Consegui relacionar os meus 
conhecimentos de português e (língua X, do país de acolhimento)” e “Gostei 
de utilizar diferentes línguas que conheço durante a realização das tarefas”.

O gráfico 3 apresenta a distribuição das respostas em relação 
à mobilização de conhecimentos interlinguísticos, remetendo para a 
percepção dos aprendentes acerca das habilidades cognitivas de tratamento 
de dados verbais em diferentes línguas.

Gráfico 3. Consegui relacionar os meus conhecimentos de português e (língua X).
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Os alunos do Luxemburgo parecem ter uma percepção mais positiva 
da sua capacidade de mobilização dos conhecimentos em diferentes línguas 
durante a realização das tarefas (sobretudo porque poucos assinalam uma 
percepção negativa, classificações 4 e 5). No entanto, em termos de carga 
emocional e afetiva, “gostei de utilizar diferentes línguas” e de acordo com 
os dados apresentados no gráfico 4, os aprendentes da Suíça exprimem um 
maior prazer no recurso às diferentes línguas dos seus repertórios: 78,5% 
situam-se nos valores 1 e 2 da escala. No Luxemburgo, a percentagem de 
alunos que se avalia nos mesmos valores situa-se em 56,6%.
Gráfico 4. Comparação dos alunos de PLH da Suíça e do Luxemburgo acerca do prazer 

da utilização da sua competência plurilingue.

Esta análise permite tecer as seguintes observações prévias:
• a motivação em relação à tarefa escolar de mediação foi reportada 

pelos alunos de PLH como sendo semelhante nos dois grupos;
• os alunos reportaram índices bastante elevados de compreensão 

da tarefa nos dois grupos;
• os alunos do Luxemburgo reportaram uma autopercepção de 

desenvolvimento de competências em PLH mais elevada, que 
parece correlacionar com a também mais elevada percepção das suas 
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competências de mobilização de competências interlinguísticas;
• os aprendentes de PLH na Suíça reportaram uma valorização 

afetiva mais positiva da utilização dos seus repertórios linguísticos.
De acordo com estes resultados e em termos de integração de atividades 

de mediação em sala de aula de PLH, parece importante salientar que a 
motivação e a compreensão dos objetivos das tarefas não parecem, de acordo 
com os dados desta contribuição, colocar um problema pedagógico-didático. 
A aceitação das tarefas de mediação como atividades legítimas na sala de aula 
não parece encontrar obstáculos. A maior diferença que emerge deste estudo 
exploratório é a diferente percepção de desenvolvimento de competências na 
língua-alvo, a percepção da capacidade de estabelecer relações interlinguísticas 
e a o gosto na mobilização de diferentes línguas na sala de aula.

Síntese e (in)conclusões

Este estudo situou-se, do ponto de vista teórico e empírico, na 
convergência de dois pontos ainda pouco explorados nos estudos acerca 
de mediação interlinguística: a análise da percepção dos alunos face a 
uma tarefa concreta de mediação e a sua implementação no contexto do 
ensino formal do Português como LH. Devido ao caráter exploratório 
do estudo, não posso formular conclusões aplicáveis a outros contextos 
formais e informais de aprendizagem da LH e ao ensino-aprendizagem 
de outras línguas. Dito isto, devido ainda à reduzida amostra em termos 
de participantes, não se poderá dizer que os resultados são generalizáveis. 

Refira-se, antes de avançarmos eventuais explicações para as 
diferenças observadas (e que carecem de uma validade numérica mais 
substancial) que, quer na Suíça, quer no Luxemburgo, a comunidade de 
Portugueses na Diáspora é bastante acentuada, e o Português, embora 
associado à língua minoritária e de migração, é uma lingua muito 
presente. Deste modo, o Português apresenta um estatuto sociolinguístico 



35

MEDIAÇÃO INTERLINGUÍSTICA EM AULA DE PORTUGUÊS LÍNGUA DE HERANÇA: um estudo 
comparativo sobre as percepções dos aprendentes

semelhante nos dois contextos (embora não completamente coincidente) e 
a sua vitalidade etnolinguística é também assinalável. Também ao nível dos 
professores participantes na investigação nos dois países, responsáveis pela 
implementação das tarefas em sala de aula, se poderia dizer que provêm de 
uma cultura educativa e de trabalho com algumas semelhanças, pelo fato 
de serem recrutados pelo mesmo organismo.

No entanto, fica a questão, impossível de se responder sem um 
levantamento mais exaustivo de dados demográficos das duas populações 
escolares, do porquê das diferentes percepções em relação à mobilização 
de diferentes línguas, quer em termos afetivos, quer em termos cognitivos. 
Para além de compreendermos que uma análise da implementação das 
atividades e até mesmo das crenças dos docentes quanto ao recurso a 
“outras línguas” na sala de aula seria necessária para uma compreensão das 
diferenças observadas, outras hipóteses podem ser levantadas.

Poderíamos avançar, como hipóteses, o fato de os dois países 
possuírem políticas linguísticas que, ainda que favoreçam a competência 
plurilingue, o fazem de formas diferenciadas. A Suíça, pela forma 
como distribui as línguas oficiais nos diferentes Cantões (com cantões 
predominantemente alemães ou franceses, por exemplo), e o Luxemburgo, 
que promove uma aprendizagem adicional das diferentes línguas ao longo 
do currículo escolar (com o Luxemburguês a ser introduzido na escola 
primária, seguido do Francês e, posteriormente, do Alemão, sobretudo o 
nível universitário). Assim, a Suíça parece promover um “plurilinguismo 
regionalizado” (em que o multilinguismo social se torna emblema do país), 
ao passo que o Luxemburgo promove um “plurilinguismo individual 
aditivo e cumulativo” (plurilinguismo individual). Estas diferenças, 
baseadas em ideologias linguísticas e que deixam marcas na forma como 
os sujeitos se relacionam com as suas línguas, podem servir de tentativa 
adicional, mas preliminar, para explicar porque é que os aprendentes 
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de PLH do Luxemburgo se sentem mais confiantes na mobilização de 
recursos interlinguísticos e no uso desses recursos para desenvolver as suas 
competências na língua-alvo. Dito de outra forma, esta hipótese postula 
que os alunos podem desenvolver perspectivas diferentes em relação às 
atividades de mediação interlinguística pelo fato de estarem integrados em 
sistemas de ensino diferentes.

Na perspectiva do desenvolvimento do projeto METLA e da 
implementação de políticas linguísticas e de novos instrumentos reguladores 
em diferentes contextos nacionais (como o Volume Complementar, de 
2018), é importante salientar que os dados apresentados parecem apontar 
para receções diferenciadas dessas políticas e desses instrumentos. Assim, 
a introdução de novas competências na aula de línguas – como a mediação 
– poderá ser perspectivada e valorizada de forma diferenciada nesses 
contextos, já que os atores escolares estão expostos a diferentes ideologias, 
discursos e políticas linguísticas (educativas). Este texto centrou-se na 
perspectiva dos alunos, mas poder-se-ia considerar que a mesma observação 
poderá ser aplicada a outros agentes educativos, designadamente os 
docentes. São necessários, pois, mais trabalhos empíricos nesta área, para 
aferir a permeabilidade dos sujeitos e dos sistemas de ensino a novos 
instrumentos reguladores e novas políticas educativas linguísticas. 
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METAPHOR IN MEDIA LANGUAGE AND COGNITION: A 
PERSPECTIVE FROM CONCEPTUAL METAPHOR THEORY

Zoltán Kövecses1

It is only fair to state at the beginning that I am not a media expert 
in any sense. I am a consumer of media communication, but at the same 
time, I am a cognitive linguist, who is in a position to study and describe 
certain less studied forms and aspects of media communication that might 
benefit media communication in some ways. Within the field of cognitive 
linguistics, I work primarily on metaphor. The study of metaphor in 
cognitive linguistics began with the work of Lakoff and Johnson (1980). 
In the past almost 40 years, the ideas of Lakoff and Johnson have been 
refined and expanded (see Kövecses 2002/2010). „Conceptual metaphor 
theory“ (CMT) is a burgeoning field that dominates the study of metaphor. 
Its dominance is in large part due to the fact that CMT made contact with 
a variety of disciplines and approaches in the study of the human mind 
and human behavior. In this paper, I attempt to provide some potentially 
useful links between CMT and media communication.

More specif ically, I take a closer look at the following three 
general issues:

(1) Conceptual metaphors and their importance in media cognition;

(2) The role of conceptual metaphors in structuring media discourse;

(3) Contextual influence on metaphorical media discourse.

1 Kövecses, Z. (2018). Metaphor in media language and cognition: A perspective 
from conceptual metaphor theory. In Lege artis. Language yesterday, today, 
tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. Warsaw: 
De Gruyter Open, 2018, III (1), June 2018, p. 124-141. DOI: 10.2478/lart-
2018-0004 ISSN 2453-8035
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My emphasis will be on conceptualization in various forms of 
media communication, such as discourse by journalists, advertisements, 
headlines, pictures, and the like. It seems to me that it is the issue of 
conceptualization (i.e., how the mind creates and comprehends messages) 
(see Kövecses 2006) that is by and large missing from the study of media 
communication. A large part of the conceptualization process in the media 
involves metaphor. Thus, dealing with conceptualization in the media 
necessarily involves metaphorical conceptualization. But the focus on 
metaphor is relevant not only for the study of media language but also 
for topics such as multimodality, virtual reality, context, and even media 
ethics, as I try to show in the paper.

Media cognition from a CMT perspective

The standard definition of conceptual metaphors can be given as 
follows: A conceptual metaphor is a systematic set of correspondences, or mappings, 
between two domains of experience (see Kövecses 2017). The definition is a more 
technical way of saying what the well-known definition by Lakoff and Johnson 
(1980) states, according to which a conceptual metaphor is „understanding 
one domain in terms of another“. In a conceptual metaphor, certain elements 
and the relations in a domain are mapped onto another domain. The domain, 
from which they are mapped is called the „source domain“ and the domain 
onto which they are mapped is called the „target domain“. We can illustrate 
how the correspondences, or mappings, work with the conceptual metaphor 
ANGER IS FIRE. But first, let us see some linguistic metaphors that realize this 
conceptual metaphor in English:

That kindled my ire.
Those were inflammatory remarks. 
Smoke was coming out of his ears. 
She was burning with anger.
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He was spitting fire.
The incident set the people ablaze with anger.
Given such examples, the following set of correspondences, or 

mappings, can be proposed:
the cause of fire → the cause of anger
causing the fire → causing the anger
the thing on fire → the angry person
the fire → the anger
the intensity of fire → the intensity of anger

With the help of these mappings, we can explain why the metaphorical 
expressions listed above mean what they do: why, for instance, kindle and 
inflammatory mean causing anger. Further, the set of mappings is systematic 
in the sense that, together, they capture a coherent view of fire that is mapped 
onto anger. The mappings bring into correspondence the elements and the 
relations between the elements in the fire domain (source) with elements and 
the relations between the elements in the anger domain (target). In a sense, 
the mappings from the fire domain actually bring about or create a particular 
conception of anger relative to the view of fire.

A major consequence of the idea that metaphors are conceptual in 
nature, i.e., that we conceive of certain things in metaphorical ways, is that, 
since our conceptual system governs how we act in the world, we often act 
metaphorically. When we conceptualize an intangible or less tangible domain 
metaphorically as, and from the perspective of, a more tangible domain, we 
create a certain metaphorical reality. This is very clear in those cases where 
two or more source domains are used to conceptualize a target domain. For 
instance, we imagine life one way when we think of it as a journey, and in 
another way when we think of it as a theater play, as reflected in Shakespeare‘s 
famous lines „All the world is a stage / and all men and women are merely 
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players“. The two source domains result in very different views on life, and in 
this sense, they create very different realities.

This kind of „reality construction“ is very common in advertising, 
where, often, interesting or amusing cases of metaphorical reality get created. 
When advertisements for, say, deodorants promise „24-hour protection“, they 
make us see a deodorant as our helper or ally in a fight or war against an enemy. 
The enemy is no other than our own body odour. So if we did not think of 
our body odour as our enemy before, i.e., as something we have to be protected 
against, the advertisements can easily make us view it as such. This novel and 
unconventional conceptual metaphor works with the following mappings:

enemy → body odor
attack → having the body odor 
ally / helper → deodorant
protection → taking away body odor

Metaphors structuring media discourse

How do metaphors structure media discourse? There are essentially 
two ways in which they do: intertextually and intratextually. When they 
do so intertextually, the metaphors lend coherence to texts through space 
and time. When they do so intratextually, the metaphors lend coherence 
to a single text. However, we shall see in this section that these statements 
oversimplify the actual situation.

Let us begin with an example of intertextuality from what we can 
call "religious advertisement". In Durham, England, I was given a bookmark 
in Durham Cathedral with the following text on it:

Almighty God
Who called your servant

Cuthbert from keeping sheep to
follow your son and to be
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shepherd of your people.

Mercifully grant that we, following his
example and caring for those who are

lost, may bring them home to your
fold.

Through your son.
Jesus Christ our Lord.

Amen.
This is a good (though not prototypical) example of metaphorical 

intertextuality. It shows how a biblical metaphor has been recycled over 
the ages. Clearly, the text of the Bible is different from the text of the 
bookmark (a prayer), but the bookmark preserves a metaphor from the 
Bible. In it, we find the mappings below:

Source: Target:
the shepherd JJesus
the lost sheep the people who do not follow God

the fold of the sheep the state of people following God
the shepherd bringing back the sheep Jesus saving the people

This metaphor was reused later on when God called a simple man, 
called Cuthbert, to give up his job and become a „shepherd of people“. Here 
it is Cuthbert (not Jesus) who saves the lost people (a set of people different 
from the ones in Jesus‘ times). Finally, in the most recent recycling of the 
metaphor in the prayer said on St Cuthbert‘s day, 20th March, 2007, 
the particular values of the metaphor change again. It is the priests who 
live today who try to bring people back to the fold – again, a set of people 
different from either those who lived in Jesus‘s or Cuthbert‘s times.

This type of intertextuality characterizes not only Christianity (and 
other religions) through time but many other domains within the same 
historical period. Thus, a conceptual metaphor can provide coherence 
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across a variety of discourses both historically and simultaneously.
There are additional types of metaphorical intertextuality. They 

include common intertextual metaphors, such as the ones below:
• domino effect – one event causing a series of similar events
• red tape – excessive complexity in official routine
• tsunami of sg – overwhelming quantity or amount of sg
These metaphors occur in a wide variety of texts and in a wide 

variety of contexts that can diverge increasingly from the original first 
occurrence of the expressions. At the same time, the expressions preserve 
the metaphorical meanings given above.

Let us now take an example of metaphorical intratextuality, in 
which the same conceptual metaphor can lend coherence to a single text. 
This cognitive job can be performed by a conceptual metaphor, including 
metaphorical analogies of any kind. Consider the following three 
paragraphs, taken from the very beginning of a newspaper article:

Performance targets are identical to the puissance at the 
Horse of the Year Show. You know the one – the high-
jump competition, where the poor, dumb horse is brought 
into the ring, asked to clear a massive red wall, and as a 
reward for its heroic effort is promptly brought back and 
asked to do it all over again, only higher.

I‘ve never felt anything but admiration for those 
puissance horses which, not so dumb at all, swiftly realize 
that the game is a bogey. Why on earth should they bother 
straining heart, sinew and bone to leap higher than their 
own heads, only to be required to jump even higher? And 
then possibly higher still.

Hard work and willingness, ponders the clever horse as he 
chomps in the stable that night, clearly bring only punishment. 
And so next time he‘s asked to canter up to the big red wall, he 
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plants his front feet in the ground and shakes his head. And 
says, what do you take me for – an idiot? (Melanie Reid, „The 
Times“, Monday, February 4, 2008).

Here puissance horses are compared to people, riders to managers, the 
red walls as obstacles to the targets people have to achieve, having to jump over 
the obstacles to being subject to assessment, clearing the obstacles to achieving 
the targets, raising the obstacles to giving more difficult targets, the Horse 
Show to life, and so on and so forth. This elaborate metaphorical analogy 
provides a great deal of structure for the text.

In sum, in several cases, once introduced, conceptual metaphors (or 
metaphorical analogies) appear to have the effect of taking over what one says 
or thinks about a particular subject matter. Conceptual metaphors (including 
metaphorical analogies) can dominate, or „govern“, an entire discourse or just 
a stretch of it, creating intratextual coherence for the discourse.

However, unlike the existence of discourses such as the example 
above, most of the time we find imagistically incompatible metaphors in 
media discourse. The kind of example concerning the puissance is the 
exception, rather than the rule. The metaphorical images used by authors 
in media discourse tend to be incompatible, that is, people mix their 
metaphors, as can be seen in the quote below:

While preaching the pro-business gospel, he has done nothing to stop 
the tide of EU rules and red tape from choking Britain (Kimmel 2010).

Kimmel‘s example comes from a newspaper article, in which Tony 
Blair is criticized for his policy. The incompatible metaphors in the example are 
tide and red tape. Tide, in addition to its literal meaning, has the metaphorical 
meaning „a large amount of something“ and red tape has that of „complicated 
and unnecessary bureaucracy“. The question then is: Why are imagistically 
incongruent metaphors selected at a particular point in discourse?

The topic of discourse, that is, the target domains, or frames, we are 
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developing in the course of producing and understanding (metaphorical) 
discourse (such as Blair‘s policy) have many different aspects to them, and these 
aspects normally require a variety of different source domains, or frames, for 
their conceptualization. Given a target domain, or frame, certain elements of 
the domain need to be employed and linguistically expressed. These elements 
are the meanings that a speaker wants to express in the course of producing 
the discourse. When expressing a target domain meaning, the speaker needs 
to employ an element that either comes from the target domain directly or 
from a source domain that is systematically linked to that target by means of a 
set of mappings. In the former case, the speaker speaks literally (i.e., directly), 
in the latter, he or she speaks metaphorically (i.e., indirectly).

The target domain meanings form a part of aspects of the target 
domain, such as progress, functioning, control, stability of structure, 
and so on. There are, in many cases, conventional source domains whose 
main function is to metaphorically express such aspects of target domain 
concepts (see Kövecses 2002/2010). In other words, they are source 
concepts that profile these aspects of the target domain. For instance, the 
source domain of JOURNEY typically profiles the notion of „progress“, 
that of MACHINE profiles „functioning“, that of WAR and FIGHTING 
profile „control“, that of BUILDING profiles „stability of structure“, that 
of the HUMAN BODY profiles „(hierarchical) structure“ and „appropriate 
condition (of some structure)“, and so on. In some of my publications, I 
refer to these as the „meaning foci“ of a source domain (see, e.g., Kövecses 
2002/2010, 2005). Given these meaning foci, we get generic metaphors 
like PROGRESS IS A JOURNEY, FUNCTIONING IS (THE WORKING 
OF) A MACHINE, CONTROL IS WAR/FIGHTING, STABILITY OF 
STRUCTURE IS A BUILDING, and several others. These are metaphors 
that apply to a large number of targets; that is, they have a wide scope 
(Kövecses 2002/2010).
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If this is the case, we should not expect discourses about a 
particular target domain topic to be expressed by large sets of homogeneous 
metaphorical linguistic expressions (i.e., expressions that belong to the same 
source domain). Just the opposite, given a particular target domain and 
its various aspects, we should expect metaphorical linguistic expressions 
to occur in the discourse that capture and are based on the typical source 
domains that are conventionally employed to express and capture those 
aspects. In other words, no matter how incompatible the images evoked by 
tide and red tape are, they are selected because they can render (indirectly) 
the elements required by the different aspects of the target domain (here, 
Blair‘s policy) at a certain point in the discourse.

 In sum, the intratextual use of conceptual metaphor does not 
necessarily produce metaphorically homogenous discourse. In most cases, 
a variety of different conceptual metaphors is used in particular media and 
other texts. This is a natural phenomenon, given the nature of conceptual 
metaphors as based on the general structure of concepts (i.e., that the 
concepts have various aspects and we use the conceptual metaphors to 
comprehend those aspects).

Contextual influence on metaphorical media discourse

In my Where metaphors come from (2015), I argue that (the 
knowledge or awareness of ) our experiences in the local and global 
contexts can prompt the use of particular metaphors – either conventional 
or novel ones. I have used a variety of terms for this process; I suggested 
that the various contextual fators can motivate, trigger, prompt, facilitate, 
shape, etc., the use of a metaphor in discourse. I believe the best way 
to characterize these mental events is to think of them as instances of 
„priming“. Priming is a well-studied cognitive process used extensively in 
psychological and psycholinguistic experiments with a sizeable literature 
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(see, e.g., Boroditsky & Ramscar 2002; Casasanto 2009; Gibbs & Colston 
2012; and several other studies). Importantly, priming is based on the 
simulation of some experience in the situational, discourse, bodily, and 
conceptual-cognitive context (see Kövecses 2015).

To take an example of priming from the literature that is not based 
on conceptual metaphor theory, let us look at a study by Kahneman 
concerning the importance of priming in conceptualization (Kahneman 
2011). Kahneman gives us a flavor of the power of priming effects in 
metaphorical thought as well. This is what he writes concerning an 
experiment that involves metaphorical thought:

Other experiments have confirmed Freudian insights 
about the role of symbols and metaphors in unconscious 
associations. For example, consider the ambiguous word 
fragments W_ _H and S_ _P. People who were recently asked 
to think of an action of which they were ashamed are more 
likely to complete those fragments as WASH and SOAP and 
less likely to see WISH and SOUP. Furthermore, merely 
thinking about stabbing a coworker in the back leaves people 
more inclined to buy soap, disinfectant, or detergent than 
batteries, juice, or candy bars (KAHNEMAN, 2011, p. 56).

In a similar way, my proposal is that the contextual fators of 
different kinds can all prime the use of particular metaphors in context 
– simply because the choice of the metaphors would be coherent with 
the contextual fators functioning as primes. Kahneman does not mention 
it, but his experiment involves the highly conventional conceptual 
metaphor BAD / IMMORAL IS DIRTY (as in „dirty business“) and some 
of the actions (cleaning) that are associated with this metaphorical source 
domain). Various kinds of experiences in real life can prime people to 
choose particular metaphors (metaphorical source domains) in the course 
of conceptualizing target domains.
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One kind of contextual fator that can prime a speaker/writer to use 
a particular metaphor is the immediate linguistic context itself. Suppose, 
for example, that we are talking about the progress of a particular process 
and want to say that the progress has become more intense. There are 
many ways, in which this can be done. We can say that the progress 
accelerates, speeds up, gains momentum, moves faster, picks up or gathers speed, 
and many others. These are all relatively conventional ways of talking 
about an increase in the intensity of a process. They are all based on the 
conventional generic-level mapping INTENSITY IS SPEED, as it applies 
to the concept of progress (in relation to a process). The larger metaphors 
within which the mapping INTENSITY IS SPEED works are also well 
established ones: PROGRESS IS MOTION FORWARD and, even more 
generally, EVENTS ARE MOVEMENTS.

The case of headlines

However, the particular concepts that refer to the specific process 
we are talking about may influence the (unconscious) choice of the 
linguistic metaphorical expression in talking about the intensity of the 
progress at hand. The linguistic metaphors we actually use may be much 
less conventional than the ones mentioned above. As an example, consider a 
headline from „The Wall Street Journal Europe“ (January 6, 2003). It reads:

The Americanization of Japan‘s car industry shifts into higher gear.
Here, the process is the Americanization of Japan‘s car industry and 

the suggestion is that it has become, or is becoming, more intense. Instead of 
describing the property of „increase in intensity“ by any of the conventional 
linguistic metaphors above, or, as a matter of fact, by a large number of 
additional ones that could be used (such as galloping ahead), the author uses the 
relatively unconventional linguistic metaphor shifts into higher gear.

I propose that this particular expression is selected because of the 
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influence of the immediate linguistic context, that is, the concepts that 
surround the conceptual slot where we need an expression to talk about 
„an increase in intensity“ (of the progress of a process). Since the process is 
that of the Americanization of Japan‘s car industry, we find it natural and 
highly motivated that the author of the utterance uses the expression shifts 
into higher gear in that conceptual slot in the discourse.

Aitchison (1987) made an interesting observation that bears on this 
issue. She noted that in newspaper articles and headlines about (American) 
football games, the names of the teams may select particular metaphors 
for defeat and victory. She found such examples as follows in the sports 
pages of American newspapers: „Cougars drown Beavers“, „Cowboys 
corral Buffaloes“, „Air Force torpedoes the Navy“, „Clemson cooks Rice“ 
(Aitchison 1987: 143). Metaphors used in these sentences are selected on 
the basis of the names of football teams. Since beavers live in water, defeat 
can be metaphorically viewed as drowning; since cowboys corral cattle, 
the opponent can be corralled; since navy ships can be torpedoed, the 
opponent can be torpedoed, too; and since rice can be cooked, the same 
process can be used to describe the defeat of the opponent. The metaphors 
in the above sentences indicate that the target domain of DEFEAT can be 
variously expressed as drowning, corralling, etc., the choice depending on 
the concepts (in this case, corresponding to the names of the teams) that 
make up the utterances in which the metaphor is embedded.

This kind of context-induced metaphor use is a robust phenomenon 
in headlines. We find hundreds of examples for this every day. They seem 
to have clear pragmatic functions, such as trying to be witty or humorous, 
drawing the readers‘ attention, being sensational, etc. The exact nature of 
the process is not yet fully understood and described, nor do we have a 
full list of its potential pragmatic functions, but it seems that this way of 
creating headlines is a true megatrend in media discourse.
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Potential misuses of metaphor in media discourse

One of the most interesting and important properties of conceptual 
metaphors is that they can create virtual realities. Metaphorically created 
virtual realities can offend, shock, stigmatize, make fun of, belittle, distort, 
lie, deceive, manipulate, and so on. The virtual reality in which I feel I have 
to protect myself from my body odor is a manipulative reality. The virtual 
reality in which a man hugs his car and loves it like a family member is a 
deceptive reality designed (or even calculated) to improve sales. Creating 
fears in people and playing with their emotions are features of many 
conceptual metaphors in advertisements. This leads to an ethical issue in 
the world of business (as in advertisements, marketing, etc.): How far can 
we go in creating metaphorical virtual realities? In order to understand 
and evaluate the ethical appropriateness of such conceptual metaphors, we 
need to understand the structure and function of these metaphors and their 
hidden implications. Conceptual metaphor theory could greatly contribute 
to this undertaking.

My previous examples for this phenomenon came from 
advertisements. A similar concern in this connection is voiced by Brown 
(2008) in his study of metaphors in marketing. Brown distinguishes three 
stages of metaphor development:

… a three stage model of metaphor development can be 
tentatively posited: (1) an ornamental era, when figures of 
speech were considered vulgar add-ons; (2), an elemental 
era, when the realization dawned that figurative thinking 
was not only unavoidable but invaluable; and (3) a 
detrimental era, where anthropomorphic tropes have 
become so commonplace they‘re tantamount to vermin. The 
next stage, inevitably, will involve interbreeding, memetic 
modification and a master-race of mutant monstrosities that 
feed on the cash cows and greedy pigs of capitalism. A cull is 
called for. Extermination is the only answer. Action must be 
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taken against the rapidly-breeding rabbits of corporate life!

What this passionate and, probably also, exaggerated call misses (or 
leaves out of consideration) is the reasons why the third stage can occur to 
begin with. What needs to be accounted for is why the „detrimental era“ 
can produce the negative effects it does. The explanation, I suspect, involves 
both the unconscious priming process that characterizes the creation of 
some metaphors and the very deliberate choice of source domains in other 
cases, such as the car and deodorant examples.

Conclusions

In the paper, I argued that the study of metaphors from a 
CMT perspective lends a cognitive dimension to the study of media 
communication. The study of the cognitive dimension of metaphor is a 
valuable tool in understanding how and why the media creates its messages 
in its various modalities.

An extremely important aspect of this is that conceptual metaphors 
not only shape media language (in its most general sense), but that they also 
construct virtual realities. Conceptual metaphors can structure media discourse 
both intertextually and intratextually, but they can also account for seemingly 
incoherent media discourse, which seems to be the general case. Conceptual 
metaphor theory can explain why we mix metaphors in a natural way.

Media discourse is heavily context dependent as a result of the 
effect of priming. Headlines are especially prone to contextual influence 
for a variety of pragmatic reasons. Capturing the structure of this cognitive 
process makes it possible to identify dominant trends in media discourse.

The potential of metaphor to create virtual reality raises ethical 
issues in connection with certain types of media metaphors. The study of 
such issues is only possible if we study the conceptual metaphors used in 
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the media in their depth and complexity.

Abbreviations

CMT – Conceptual metaphor theory
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TRANSITANDO ENTRE FRAMES E NOMINALIZAÇÕES: 
UM ESTUDO SOBRE NARRATIVAS DE DEFENSORES 

PÚBLICOS PARA DEVOLVER A LIBERDADE A PESSOAS EM 
SITUAÇÃO DE RUA

Tiago de Aguiar Rodrigues

O presente capítulo analisa a transitividade em narrativas de 
petições iniciais que visam devolver a liberdade a pessoas em situação de 
rua (PSR). O objetivo é compreender as estratégias sintáticas, semânticas, 
cognitivas e discursivas que foram utilizadas pelos defensores públicos 
em suas narrativas para desconstruir frames socialmente estigmatizados 
atribuídos a essas pessoas e, assim, obter para elas o habeas corpus, remédio 
constitucional que garante o direito à liberdade de ir e vir. 

Para atingir esse objetivo, o capítulo está organizado em seis seções: 
na primeira, intitulada Eixo teórico, são apresentadas as categorias teóricas 
da Linguística cognitivo-funcional que orientam o trabalho: transitividade, 
estrutura argumental, valência, frames metonímicos/nominalização. Na 
segunda, intitulada Metodologia, são apresentados os passos da pesquisa 
qualitativa desenvolvida aqui. Na terceira, intitulada Resultados e análise 
dos dados, são apresentados os resultados da pesquisa e feitas as análises 
respectivas. Na quarta seção, intitulada Considerações finais, são retomadas 
as principais discussões desenvolvidas no artigo. Por fim, na quinta seção, 
estão as referências utilizadas.

Eixo teórico: transitividade, estrutura argumental, valência, frames 
metonímicos/nominalização

Para Hopper e Thompson (1980), a transitividade é uma 
propriedade central do uso linguístico na medida em que ela apresenta 
o modo como o falante organiza a cena cognitivamente. Nesse sentido, 
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a transitividade não é uma propriedade apenas do verbo, como defende 
a gramática tradicional, mas, sim, de todo o enunciado, o que implica 
considerá-lo mais ou menos transitivo a depender da “eficácia com que 
a ação é transferida de um participante para o outro” (FURTADO DA 
CUNHA; COSTA; CEZÁRIO, 2015, p. 29). De algum modo, portanto, a 
forma como se distribuem os participantes na cena organizada pelo verbo 
indica as informações mais cognitivamente destacadas para o falante 
(figura), bem como os comentários e descrições que dão suporte a essas 
informações (fundo). Assim, estudar a transitividade sob esse prisma nos 
permite compreender o que o falante considera mais central/periférico 
em seu discurso, o que nos leva a questionar as motivações discursivo-
pragmáticas dessas escolhas. 

Para a classificação do enunciado em mais ou menos transitivo, 
Hopper e Thompson (1980) propõem dez parâmetros sintático-semânticos 
independentes, os quais focalizam diferentes perspectivas da transferência 
da ação. São eles: número de participantes, cinese, aspecto e punctualidade 
do verbo, intencionalidade e agentividade do sujeito da oração, afetamento 
e individuação do objeto, polaridade e modalidade da oração. 

Como exemplo, vejamos os enunciados a seguir, retirados do 
processo de Habeas Corpus 344363/SP (2015/0310140-8):

 (1) Ele subtraiu a bicicleta do rapaz.
 (2) A indiciada T. receberá nota de culpa. 
 Pela classificação da gramática tradicional, ambos os enunciados 

são classificados como transitivos diretos, pois apresentam um objeto 
não preposicionado como complemento do verbo. Pela formulação de 
Hopper e Thompson, contudo, (1) ocupa lugar mais alto na escala de 
transitividade, uma vez que nesse enunciado há nove traços do complexo: 
dois participantes (Ele e a bicicleta do rapaz); verbo de ação (subtraiu); 
ação completa e não durativa; sujeito que age intencionalmente na cena; 
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oração afirmativa e realis; sujeito agente (Ele); e objeto afetado (a bicicleta 
do rapaz). O enunciado (2), por sua vez, apresenta apenas cinco traços: dois 
participantes, verbo perfectivo, punctual e de ação. Assim, o enunciado 
(1) carrega uma cena mais cognitivamente saliente do que (2), isto é, uma 
informação mais central à narrativa dos fatos. 

Para entendermos como essa informação é distribuída na narrativa, 
é preciso investigar o modo como os participantes são organizados em 
torno da cena verbal. Para tanto, lançamos mão do conceito de estrutura 
argumental, o qual nos permite entender quem são os atores principais 
e os secundários da cena transitiva. Numa perspectiva cognitivo-
funcional, interessa-nos investigar as motivações para os participantes 
da cena: 1) ocuparem uma posição estrutural de destaque (sujeito/objeto) 
ou circunstancial (adjunto); e 2) desempenharem um papel semântico 
específico (agente, paciente, experienciador etc.) ao ocupar essa posição. 

Furtado da Cunha (2006) define que a estrutura argumental especifica 
gramaticalmente quantos nomes estarão ao redor do verbo e quais papéis 
vão desempenhar na oração. Numa perspectiva cognitivista, a estrutura 
argumental consiste em uma estrutura de expectativas criadas pelo verbo. 
Logo, a estrutura argumental de um verbo sinaliza quais argumentos – ou seja, 
o elemento sintático atrelado ao verbo – ele pode ou deve tomar.

Ainda de acordo com Furtado da Cunha (2006), a estrutura argumental 
medeia o aspecto sintático da relação entre o predicado e seus argumentos e a 
relação semântica entre eles. Nesse sentido, é a estrutura gramatical do verbo 
que nos revela as relações gramaticais dos argumentos (sujeito, objeto) e os 
papéis semânticos que lhe são atribuídos (agente, paciente etc.). 

Payne (1997) considera que as línguas naturais costumam apresentar 
somente três argumentos sintáticos nucleares porque, provavelmente, essas 
poucas categorias refletem as limitações cognitivas de estabelecer os papéis 
dos participantes em cenas de interação ou o número de participantes que 
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poderia estar na cena. Logo, os participantes situados ao redor do verbo, 
que se organizam conforme os argumentos sintáticos disponíveis na 
estrutura da linguística, é a primeira pista para recuperarmos/prevermos 
ações que aquela cena, de algum modo, evoca. 

Para compreendermos melhor como se dá o ajuste entre papéis 
semânticos, relações gramaticais e pragmático-discursivas, é necessário 
falarmos de valência. A valência sinaliza a quantidade de participantes 
potencialmente aptos a estar na cena e a quantidade que realmente está. 
Podemos ter certas expectativas de participantes em torno de uma forma 
verbal, mas esses participantes podem ser reduzidos, aumentados ou 
reordenados conforme a necessidade comunicativa. 

De acordo com Dixon e Aikhenvald (2010), os verbos podem ser 
monovalentes, quando há apenas um argumento na cena (Ex. João saiu); 
bivalentes, dois argumentos (Ex. João chutou a bola); ou trivalentes, três 
argumentos (Ex. João deu uma flor para Maria). Ainda segundo Dixon e 
Aikhenvald (2010), as línguas apresentam diferentes estratégias para ajustar o 
papel dos participantes na cena verbal, a fim de garantir que o protagonismo 
desses participantes seja adequadamente representado na cena. 

A repetição de determinadas estruturas verbais com seus respectivos 
participantes contribui para a construção de frames, que são “estruturas de 
conhecimento armazenadas na memória permanente (...) que nos permitem 
explicar por que a interpretação envolve sempre mais informação do que 
aquela diretamente codificada na forma linguística” (FERRARI, 2011, p. 49). 
Nesse sentido, os frames evocados pelos verbos criam expectativas acerca do 
comportamento dos participantes na cena verbal, comportamento este que 
pode ou não ser confirmado em nível discursivo. 

Dancygier (2012) ressalta também os frames metonímicos, em que 
um aspecto do frame é escolhido de maneira menos previsível, o que implica 
que a própria estrutura linguística do enunciado dispensa o emprego de 
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outros elementos linguísticos. É o caso, por exemplo, do uso presente no 
seguinte enunciado: “Você perde mais uma reunião e está fora”. O presente, 
nesse caso, substitui a contento o emprego da conjunção condicional (se) 
para construir o frame de possibilidade.

O frame metonímico também está atrelado a outro recurso 
linguístico: a nominalização. Segundo Fairclough (2008, p. 223), a 
nominalização consiste na “conversão de processos em nomes, que tem 
efeito de pôr o processo em si em segundo plano – o tempo e a modalidade 
não são indicados – além de usualmente não especificar os participantes”, 
o que contribui para deixar agente e paciente implícitos no contexto. Por 
meio dessa estratégia cognitivo-discursiva, o leitor se vê obrigado a ativar 
“esquemas complexos de conhecimento social (...) para compreender do 
que o texto trata” (VAN DIJK, 2011, p. 133). 

Lakoff (2000) chama a atenção para os perigos do status quo a que 
a noção de frame nos conduz. De acordo com o autor (2000), produzir 
e atribuir sentidos (e frames, consequentemente) às coisas do mundo é 
uma atividade inerente à condição humana. Entretanto, mais do que 
uma atividade cognitiva rotineira, a produção de sentido é uma forma de 
controle social. Na medida em que boa parte de nossa capacidade cognitiva 
é ativada por meio da linguagem, controlá-la, ou seja, determinar o que 
as palavras, e seus respectivos frames, significam, quem pode usar certas 
palavras para produzir certos sentidos – é sinônimo de poder. Portanto, as 
batalhas para definir o conteúdo semântico das palavras (e os frames que 
elas evocam) acontecem para “definir, e, portanto, criar, uma boa parte da 
nossa realidade1” (LAKOFF, 2000, p. 42). 

Assim, uma vez que um frame é construído socialmente e é decidido 
o que deve ou não estar dentro dele, torna-se bastante difícil mudar esse 
status quo. Quando recebemos ordens ou solicitações para mudar um frame, 

1 No original: “to define, and thus create, a large part of our reality”.  
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nos sentimos ameaçados em nosso bem-estar e em “nosso estatuto como 
seres humanos competentes e cheios de direitos2” (LAKOFF, 2000, p. 48). 

Deste modo, os frames lidam, ao mesmo tempo, com uma 
perspectiva linguística e com uma perspectiva social. Numa perspectiva 
linguística, os frames contribuem para chegarmos ao conceito de estrutura 
argumental e valência, que estão atrelados ao número de participantes 
que costumam figurar em torno do verbo, e, consequentemente, ao de 
transitividade, o qual implica diferentes modos de transferência de ação 
entre esses participantes. Numa perspectiva social, lidam com previsões e 
generalizações do comportamento humano, bem como com as relações de 
poder que procuram reforçar certos status quo. 

Para um frame entrar no senso comum, de acordo com Lakoff 
(2000), basta uma reprodução sistemática dele nos meios mais socialmente 
empoderados (como a mídia e o poder judiciário). Uma vez no senso comum, 
ou seja, circulando como uma ideia permanente em um frame, torna-se 
bastante difícil mudá-lo. No caso da criminalização das pessoas em situação de 
rua, o senso comum pode contribuir para “um apagamento do grave problema 
social que é a situação de rua e uma dissimulação desse problema pela ênfase 
no conforto individual/comunitário” (RESENDE, 2008, p. 439). 

Nessa discussão, as narrativas se apresentam como terreno fértil 
para a criação/manutenção de frames. De acordo com Amsterdam e Bruner 
(2000), a narrativa geralmente opera sobre a quebra e/ou a manutenção 
das expectativas do modo como os participantes vão atuar, o que está 
diretamente atrelado às cenas evocadas pelos frames. No caso de narrativas 
que circulam no poder judiciário, alvo desta pesquisa, temos, no âmbito 
do habeas corpus, a tentativa de os defensores públicos desconstruírem 
os frames construídos na narrativa do magistrado os quais provavelmente 
levaram à prisão preventiva das pessoas em situação de rua.   

2 No original: “our status as full-fledged competent human beings”.  
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Metodologia

O corpus desta pesquisa foi composto por 122 enunciados 
narrativos (100%) retirados de três petições iniciais que visavam devolver a 
liberdade a pessoas em situação de rua. Nessas narrativas, dois personagens 
aparecem em situação de conflito: a primeira, as pessoas em situação de 
rua; a segunda os juízes de primeira instância que determinaram a prisão 
dessas pessoas. 

Os dados foram analisados em duas etapas. Na primeira, foram 
registradas as ocorrências de enunciados de transitividade baixa e de 
transitividade alta. Esses dados sinalizam a tendência de as narrativas das 
petições iniciais apresentarem mais enunciados de fundo, que assistem, 
amplificam ou comentam sobre os principais objetivos discursivos do 
narrador; ou de figura, que assinala porções centrais do texto narrativo 
(HOPPER; THOMPSON,3 1980). 

Na segunda, os enunciados foram analisados a partir das categorias 
da LCF apresentadas no eixo teórico: estrutura argumental, valência, 
frames metonímicos/nominalizações, o que nos possibilitou investigar a 
representação discursiva que o defensor público pretende apresentar dos 
personagens principais das narrativas (as pessoas em situação de rua e os 
juízes de primeira instância). 

Resultados e análise dos dados

A tabela 1 a seguir apresenta o total de enunciados narrativos e a 
frequência deles nas petições analisadas: 

3 Processo HC 344363/SP (2015/0310140-8); Processo HC 315473/SP 
(2015/0022210-8); Processo HC 288843/SP (2014/0035360-5). Consulta por meio 
da página https://ww3.stj.jus.br/estj/visualizador.pag. Acesso em 13/7/2020. 
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Tabela 1 – Total de enunciados narrativos e frequência deles na petição inicial

Transitividade Alta 
(Figura)

Transitividade 
Baixa (Figura)

Total Enunciados

Petição 38 (31%) 84 (69%) 122 (100%)

Fonte: elaboração do autor

Nas três petições que compõem o corpus desta pesquisa, foram 
identificados 122 enunciados transitivos. Esses dados se justificam porque é 
na petição inicial que o defensor busca equilibrar as narrativas dos gêneros que 
a precederam (boletim de ocorrência, denúncia, sentença), nos quais pouco se 
costuma dar voz aos suspeitos/indiciados para apresentarem os fatos a partir 
de seu ponto de vista. Assim, a narrativa da petição precisa ser mais extensa, 
a fim de que não só os suspeitos/indiciados tenham direito de contar o seu 
passado e apresentar suas expectativas de futuro. Como a petição lida com 
a desconstrução/reconstrução de frames, mostra-se plausível o fato de ela ter, 
em suas narrativas, mais enunciados de transitividade baixa (84, ou 69%). Em 
outras palavras, a narrativa precisa calcar as ações principais dos suspeitos/
indiciados em outros frames, o que demanda dispor esses participantes em 
mais contextos de comentários e descrições que apresentem um panorama dos 
motivos que os levaram a agir da forma como agiram.

A predominância de transitividade baixa nas narrativas da petição 
do HC se justifica também pelo fato de elas não fazerem referência explícita 
ao juiz como agente das ações que prenderam os suspeitos/indiciados, pelo 
simples fato de estes serem pessoas em situação de rua. Como será mostrado 
a seguir, quando se propõem a criticar o magistrado, os defensores colocam 
na posição de sujeito/tópico uma nominalização/metonímia, o que, por si só, 
reduz consideravelmente a escala de transitividade, pois retira de cena um 
agente humano, com volição. Nesse sentido, na petição se delineia uma batalha 
desigual entre os personagens pessoas em situação de rua e o juiz de primeira 
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instância. Desigual porque os acusados são questionados de maneira direta, 
concreta, enquanto o magistrado só o é por meio de abstrações. 

O enunciado (3) foi retirado da primeira petição inicial, que trata 
de uma tentativa de furto de botijão de gás.

(3) “A paciente encontra-se presa em razão do suposto flagrante pelo 
crime de FURTO TENTADO DE BOTIJÃO DE GÁS e pelo crime do 

307 do Código Penal, desde 19 de outubro de 2015”.
Nesse enunciado, temos o que Lakoff (2008) chama de orientação da 

narrativa, que consiste na apresentação de informações sobre lugar, tempo 
e participantes, a fim de ativar conhecimentos prévios do interagente 
ouvinte/leitor. Ainda em relação a esse enunciado, o frame ativado pela 
forma verbal encontra-se pressupõe algo pontual, momentâneo, e não pode 
ser considerada característica permanente da paciente. 

O enunciado (3) adota a estratégia de retirar de cena o agente da 
ação de prender, no caso o juízo. Na narrativa do defensor, ele prefere se 
referir às ações do juiz, dando a elas um caráter espectral, na medida em 
que forças abstratas parecem ter agido sobre a paciente, não seres humanos. 

De certo modo, a não identificação do agente responsável pela prisão 
remonta à clássica obra “Vigiar e Punir”, de Michel Foucault (2014), em que o 
saudoso filósofo francês faz uma digressão histórica sobre o fim das penas de 
suplício, as quais são substituídas pela prisão. Segundo Foucault (2014, p. 15), 
a condenação já é a marca negativa do preso, o que implica que a publicidade 
não deve ser mais das cenas horrendas de corpos esquartejados, decapitados 
etc., mas, sim, dos debates e da sentença; “quanto à execução, ela é como uma 
vergonha suplementar que a justiça tem vergonha de impor ao condenado; ela 
guarda distância, tendendo sempre a confiá-la a outros e sob a marca do sigilo”. 
Ou seja, a justiça, personificada na figura do juiz, não mais manipula o corpo 
dos justiçáveis e, se tiver de fazê-lo, fará a distância, observando regras rígidas 
e sempre em busca de um objetivo mais elevado. 
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Assim, o uso de nominalizações contribui para esse afastamento entre 
juiz e pessoa indiciada: embora seja o juiz quem determina a prisão por meio de 
uma sentença, a nominalização contribui para afastar a sua responsabilidade.  

No enunciado (4), a paciente apresenta a sua história de vida: 
(4) “Em verdade, durante o atendimento realizado com a paciente (...), ela 

informou que está em processo de reestruturação de sua vida.”
 Nesse enunciado, a estratégia do defensor reside em tentar 

desconstruir o frame de inutilidade (ALVES; GARCIA, 2013), atrelando 
o “processo de reestruturação de sua vida” à realização de “cursos 
profissionalizantes”. Essa correlação pressupõe que a paciente, em breve, 
estaria pronta para se encaixar nas engrenagens da sociedade que tem na 
força de trabalho um valor significativo. 

Ainda em relação ao enunciado (4), vale ressaltar a fragilidade da 
paciente. Segundo o que a paciente informa, pela voz do defensor, ela “está 
em processo de reestruturação de sua vida”, o que denota iconicamente um 
afastamento dela, paciente, do ato de reestruturar. A forma verbal reestruturar 
pressupõe, em sua valência, um sujeito agente e um objeto alvo/paciente, 
mas, dada a situação de vulnerabilidade da paciente, ela não é agente desse 
reestruturar, assumindo que precisa se enquadrar em um “processo”, que 
envolve, portanto, o auxílio de outras pessoas para atingir esse objetivo. Essa 
inferência é confirmada na sequência pelo emprego do verbo buscar e realizar, 
que pressupõe um sujeito agente, com controle das ações verbais.

Nos enunciados (5) a (8), o defensor destaca a colaboração de 
outras pessoas para com a paciente, evidenciando que a companhia 
dela não é “descartável”: 

(5) “Com efeito, consta do relatório que ela passou por vários 
atendimentos sociais, foi encaminhada para a Frente de Inclusão 
Produtiva e já teria passado por todas as fases, sendo aprovada”.

Nesse exemplo, o defensor se apoia no relatório para narrar os fatos 
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da história de vida da paciente. Nessa história de vida, tem-se o verbo passar 
utilizado em uma acepção mais metafórica e outra mais concreta. A acepção 
metafórica está no enunciado em “[a paciente] já teria passado por todas as fases”. 
Nesse caso, o verbo passar ativa o frame de aprovar e revela que a paciente agiu 
em relação às fases a que foi submetida e recebeu, de outras pessoas que nesse 
momento da narrativa regulamentam as ações dela, a aprovação. 

No enunciado (6) a seguir, o defensor começa a criticar 
indiretamente o magistrado, sinalizando os efeitos catastróf icos da 
decisão dele de manter a paciente presa: 
(6) “Verifica-se, assim, que a prisão da paciente impediu que ela iniciasse 

um trabalho formal para o qual já havia sido aprovada”.
O defensor sinaliza para a prisão (metonimicamente retomando o 

juiz) como responsável por impedir o início de trabalho formal. Ao lançar a 
forma verbal iniciasse, o defensor coloca estrategicamente, em meio a tantas 
ações fenomenológicas, a paciente, aparentemente a única personagem 
humana da história, que, injustamente, não interage com outras pessoas, 
mas com espectros, o que torna sua defesa ainda mais difícil.     

No enunciado (7) a seguir o defensor apresenta uma conclusão 
lógica da narrativa apresentada, com uma solicitação ao Ministro do STJ:

(7) “Por todo o exposto (...), requer-se liminarmente, determinar 
que a paciente aguarde o julgamento do HC em liberdade”.

A forma verbal requer tem, em regra, três participantes: um sujeito 
agente, um objeto direto tema e um objeto indireto destinatário. No 
enunciado em análise, o sujeito agente e o objeto indireto destinatário são 
retirados da cena, ficando somente o tema, na posição do objeto direto, 
ou seja, à direita do verbo, mas na relação gramatical de sujeito. Para 
tanto, o defensor lança mão da voz passiva. Nesse sujeito tema, se destaca 
a impessoalização daquele que pode determinar que a paciente aguarde 
o julgamento em liberdade. O agente de requer é o próprio defensor e o 
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destinatário do requerimento, bem como o agente do afastamento e da 
superação, é o Ministro do STJ que julgará a questão. O único personagem 
humano que efetivamente aparece aí é novamente a paciente.   

No exemplo (8), temos um caso em que a paciente é colocada 
estrategicamente na condição de sujeito/tópico em orações de 
transitividade alta, o que pressupõe que são esses os fatos que devem estar 
mais proeminentes na narrativa: 

(8) “para tanto [a paciente] tem buscado o auxílio do CRAS e do 
CAPS, bem como [a paciente tem] realizado cursos prof issionalizantes 

através desses órgãos.”
No enunciado em análise, a forma verbal tem buscado pressupõe 

um agente (aquele/a que busca), um tema (a coisa buscada) e um locativo 
(onde se busca). Embora a paciente seja agente semântico desse verbo, o 
que pressupõe controle sobre a ação, ela, na verdade, vai em busca de apoio 
especializado nos órgãos citados, os quais, inclusive, contribuem para ela 
realizar cursos. Ou seja, nem mesmo a forma verbal realizar, que também 
pressupõe um sujeito agente, com total controle sobre a ação, aponta para 
um sujeito com essas características, uma vez que a paciente realiza os 
cursos porque recebe apoio, sem o qual talvez não conseguisse sair dessa 
situação. Ironicamente, o apoio que ela necessitaria também do Poder 
Judiciário, mas que lhe é negado.   

No enunciado (9), a pessoa em situação de rua é sujeito agente 
das formas verbais vinha participando, [vinha] demonstrando e estava 
comparecendo, o que evidencia que ela tem controle sobre as ações: 

(9) “Conforme se observa no relatório ora juntado, oriundo do CAPS, 
a paciente vinha participando de tratamento no Centro, demonstrando 

verdadeira vontade de superação do vício, na medida em que estava 
comparecendo regularmente não apenas nas datas agendadas, mas 

também nos plantões de atendimentos”.
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Contudo, esse controle se deve também ao auxílio que ela tem 
recebido de outras instâncias públicas.

O enunciado (9) se inicia com uma oração deslocada que apresenta 
uma informação compartilhada: o relatório enviado pelo CAPS, o qual foi 
citado anteriormente. Essa informação respalda o que vem na sequência: a 
participação da paciente em tratamento e a demonstração dela de querer 
superar o vício. Diferentemente de quando se refere ao Juízo, em que 
lança mão da estratégia da nominalização no lugar do agente das ações, 
o defensor aqui evidencia o caráter humano da paciente, a qual participa 
continuamente (uso do gerúndio comprova essa continuidade) de 
tratamento; demonstra também continuamente vontade de superação do 
vício; e comparece contínua e regularmente ao CAPS nas datas agendadas 
e nos plantões de atendimentos. 

A forma verbal vinha participando pressupõe um sujeito agente, que, 
no caso, é “a paciente”. O defensor, ao colocar a paciente em destaque, assume 
as ações a partir da visão dela, o que evidencia empatia com suas atitudes. A 
forma verbal demonstrando, embora selecione sujeito agente, só se materializa 
a partir desse olhar externo, capaz de estabelecer julgamento de que as ações 
feitas pela paciente realmente comprovam que ela quer superar o vício. 

Por fim, a forma verbal estava comparecendo, que pressupõe um 
sujeito agente e um adjunto locativo, continua mostrando a iniciativa da 
paciente em querer mudar de vida, mas que essa iniciativa depende do 
apoio de outros personagens, como o CRAS. Chama atenção ainda a 
expressão correlativa “não apenas..., mas também”, que convida o leitor a 
inferir que o comparecimento nas datas agendadas já era esperado e que o 
leitor deve ficar com a informação de que a paciente vai além e frequenta 
também os plantões, o que é bastante admirável dada a situação dela. A 
forma verbal estava comparecendo contrasta, no entanto, com as formas 
verbais vinha (participando) e estava (comparecendo), que revelam que as 
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ações dela em prol de seu tratamento foram interrompidas pela prisão.   
No exemplo (10), o defensor novamente critica indiretamente o 

juiz, apresentando o que a prisão tem causado à paciente: 
(10) “Os relatórios demonstram, portanto, que a prisão da paciente, além 
de desnecessária, como havia reconhecido o juízo em sua decisão judicial 
inicial, mostra-se desastrosa, vem impedindo (...) exatamente aquilo que o 
juízo espera da paciente: que retome sua vida com dignidade, que busque 

tratamento, que busque um emprego formal etc”.
Antes de criticar mais uma vez a prisão da paciente (prisão essa 

que não tem explícito o agente), o defensor utiliza uma expressão que 
evoca argumento de autoridade: os relatórios demonstram. Logo, não é ele, 
defensor, quem vai evidenciar que a prisão da paciente é desnecessária e 
desastrosa, mas, sim, documentos oficiais, legítimos, produzidos por uma 
instituição (o CAPS). O personagem juízo, que até então fora silenciado 
na narrativa, reaparece na condição de sujeito experienciador do verbo 
esperar. A personagem paciente continua em cena com a intenção de agir – 
retomando a vida com dignidade; buscando tratamento e emprego formal 
etc. –, o que depende da ação do juiz, cuja decisão de mandar prendê-
la, a despeito de todas as evidências favoráveis à paciente, não pode ser 
considerada de outro modo que não desnecessária e desastrosa.  

Considerações finais

Os dados desta pesquisa mostraram que as narrativas de petições 
iniciais analisadas têm mais enunciados de fundo, ou seja, de transitividade 
baixa, o que indica que os defensores públicos transmitem, por meio de 
suas personagens, “expectativas identificáveis sobre o estado natural do 
mundo, sobre o mundo daquela história” (BRUNER, 2014, p. 26). Essa 
estratégia se justifica por duas razões: 1) a desconstrução/reconstrução 
de frames; e 2) uso maciço de nominalização/metonímia, o que, por si só, 
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reduz consideravelmente a escala de transitividade, pois retira de cena um 
agente humano, com volição.   

Pela análise qualitativa dos dados, foi possível estabelecer que a 
transitividade escalar, por focalizar diferentes parâmetros da ação, nos 
ajuda a compreender como as ações humanas se processam no discurso. 
Além disso outras categorias da LCF – estrutura argumental, valência, 
frames, frames metonímicos/nominalizações – nos ajudaram a encontrar 
motivações discursivas para a ausência/presença dos participantes pessoa 
em situação de rua/paciente e magistrado nas cenas narrativas construídas 
nas petições analisadas. Contudo, os defensores têm de lançar mão com 
frequência de frames metonímicos/nominalizações, o que diminui a 
responsabilidade do erro cometido pelo magistrado.   

Este trabalho ressalta a necessidade de se investigar a força das 
narrativas para a construção sociocognitiva da realidade, pois, como 
nos mostraram os enunciados analisados, as ações dos personagens, em 
especial as pessoas em situação de rua, contribuíram para se estabelecer 
julgamentos de valor e provocar o judiciário, na condição de reflexo da 
sociedade, a agir e punir essas pessoas que destoam dos valores que essa 
sociedade assume como verdade (capitalismo, burguesia, trabalho etc.). 

Por meio das narrativas, portanto, é possível identificar estratégias 
cognitivas decorrentes dos usos transitivos, principalmente reorganização 
da estrutura argumental e ativação de frames metonímicos, para a 
construção da argumentação. Vimos que a petição buscou descontruir 
frames atrelados à autoridade e ao poder de decisão e reforçou metáforas 
que indicavam sua ação racional, de conhecimento de mundo e jurídico, 
bem como procuraram reforçar frames silenciados na sociedade brasileira: 
a situação de rua como desdobramento de uma política omissa do Estado 
e da família.
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DESCRIÇÃO LINGUÍSTICA PARA MORDER A LÍNGUA

Sonia Almeida [Sonia M C P Mugschl]

A escrita deste capítulo volta no tempo e repensa um percurso 
teórico, para rever seus antecedentes. Porque, no princípio, uma muralha 
de regras se levantou diante de mim e o sentimento de impossibilidade de 
atravessar para o sentido era a argamassa que se consolidava a cada dia e de 
modo cada vez mais firme. Aprendi que as regras me orientariam a escrever 
e que a melhor escrita exigia que tudo fosse colocado no seu devido lugar. 
Chegou a vez de desistir ou de seguir em frente e, num primeiro momento, 
eu deixei a possibilidade de ser professora de língua e me encontrei na 
aventura de ser professora de linguagem. 

Na dimensão da linguagem (ALMEIDA, 1992), pelo menos, eu 
sentia que podia voar: me soltei em balões de neon, em teatro de sombras, 
na leitura do universo. Fiz, literalmente, viagens imaginativas com música 
e cantoria. Quem estudou comigo com certeza não esqueceu de um tempo 
feito da descoberta do essencial nas letras à medida que me desviava do 
padrão. E lá ia eu naquela estrada, “desafiando o coração, cantando em 
prosa ou canção, feito uma ave cantadeira” (AZUL, 1982). Cantávamos 
sempre essa música de Paulinho Pedra Azul. Essa e outras. Antes, durante 
e depois das aulas. E, é claro, que sobre mim, pelo menos por um tempo, 
pesaria o juízo da loucura. 

Continuei mesmo assim. E fui me dando conta:  não sabia ler para 
além da tagarelice (BARTHES, 1987, p. 9).  Não me dava mais a meus 
escritos – poemas, que encantavam tanto a minha mãe. No trabalho que eu 
passei a fazer por conta dessa espécie de “surto”, impulso, retornei à língua. 
Alguns conceitos e diferenças entre língua e fala, para algumas licenças, não 
bastaram para que minha intuição ficasse satisfeita (SAUSSURE, 1998). 
Porque tinha mais coisa sim. Eu sabia. E não encontrava. Mais tarde fui 
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saber que não encontraria. E que, a despeito de não encontrar, continuaria 
procurando. Para sempre. Porque a procura supriria a minha falta.

Dali em diante, muitos fatos foram acontecendo. Havia no ar uma sede 
de leitura. E eu fui como uma ave cantadeira falando de linguagem. Ora estudava 
gramática pelo ofício; ora às ocultas, enquanto os equívocos transferiam para 
ela o lugar dos pilares do preconceito linguístico (BAGNO, 2002). Entre intuir 
e achar que saberia, ganhei durante um tempo um canto triste de Penumbra 
(ALMEIDA, 1998) e de Palavra cadente (ALMEIDA, 2001). Vivia ainda uma 
aula falida. E sobre mim continuava a pesar o juízo da loucura.

Perdi parceiros, amigos, pares, par. Galguei outros lugares na minha 
sede de fluência, para acordar espaços insondáveis. E tudo chegou da leitura 
do texto literário. As gramáticas me ofereceram as regras da norma culta; 
a linguística, outras gramáticas, porque colocou a língua sob a metáfora 
do jogo e das jogadas. E a literatura virou meu laboratório das infinitas 
possibilidades linguísticas.  

Ler o texto literário passou a requerer de mim que acionasse 
outras gramáticas. Além da normativa (LIMA, 1976), a internalizada 
(PERINI, 1979) e a descritiva (LABOV, 2008). Teria então que afinar o 
entendimento do conceito de regra. Não seria mais apenas aquilo que 
deveria ser. O erro deixou de ser só desvio da norma culta, mas também 
tudo o que fosse agramatical (POSSENTI, 1996, p. 78). Fora do sistema. E 
a literatura me exigiu que acionasse mais visões de língua: a imaginária e a 
fluida (ORLANDI, 1988). 

O texto literário me mostrou que, ao ler a língua fluida, identificaria 
o viés da língua portuguesa em que a singularidade (ALMEIDA, 2011) 
estava se expressando, ao bel prazer do aconchego de se sentir em casa 
pela identidade (HALL, 2006); mostrou também que, na amplitude das 
infinitas possibilidades, o escritor produz efeitos diferentes. E eu entendi 
que essa experiência linguística – para ser existencial, estética, psicanalítica, 
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desejante – acontece na língua 1, a constitutiva do inconsciente (LACAN, 
1998). Não necessariamente a língua materna, porque a língua 1 pode não 
coincidir com a materna. A língua 1 é a dominante. Só a literatura, lida na 
língua 1, pode virar o leitor do avesso, tocar-lhe o inconsciente, porque joga 
o processo de leitura no ápice da transliteração, a passagem do significado 
para o sentido. (ALLOUCH, 1995).

Para o projeto da escrita deste capítulo, foram necessárias essas 
explicações iniciais. Porque o texto selecionado precisa também da 
ativação da gramática descritiva e da internalizada e de um foco que ative 
conhecimentos básicos gramaticais e linguísticos e outros conhecimentos 
prévios para que as quebras sintáticas ou sintagmáticas favoreçam a explosão 
de sentidos. É um movimento da condição de quebra sintática para jogo 
estético e literário.  Isso produz uma polissemia que leva o leitor para dentro 
de si e draga o que do leitor se esconde nas camadas quase esquecidas do 
inconsciente.  Algo meio leitura, quase um mergulho em buracos feitos 
por quebras de linearidade, próprios da fluidez. São os momentos que 
podem ser traduzidos por quedas para o silêncio; janelas para dentro. Algo 
assim: discutirei os desafios do texto de fruição (BARTHES, 1987, p. 20-
21). Haverá, para isso, um item sobre as gramáticas para ler literatura e a 
discussão será aplicada em excerto da obra de João Mohana (1974). 

Pretendo responder por que, no processo de leitura, se o leitor levar 
em consideração apenas os princípios da gramática normativa tornará 
reducionista o ato de ler. Precisarei transitar por questões gramaticais e 
linguísticas na apreensão estética do sentido. 

1 Do texto de prazer ao texto de fruição

Ali pelos anos oitenta, tempo em que a leitura passou a ser um 
assunto cheio de promessas de prazer, eu estava em plena ebulição, à 
procura do sentido das letras. Muito me comoveram os cartazes e cartões 
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com aqueles dizeres que viraram emblemas de quem aderiu a uma espécie 
de nova pedagogia da leitura. Dois entraram no glossário do meu discurso: 
ler é um prazer e ler para ser. Para mim, faziam todo o sentido. Mexiam 
comigo. Alteravam as decisões da minha vida profissional.

Comecei a ler mais. Virei literalmente uma missionária da leitura. Mas, 
quando chegou a vez de eu dar conta do recado e desconstruir textos literários 
especiais, ler passou a ser mesmo mais trabalho do que prazer no meu glossário 
sobre leitura. Ler passou a exigir e continua exigindo um preço altíssimo, 
uma atitude sempre única para a qual jamais estaremos preparados, nem se a 
releitura for de um texto preferido. Cada ato é um e único. 

Valho-me das definições de Barthes (1987, p.21-22) para justificar 
o que digo. Para ele, o texto de prazer “contenta, enche, dá euforia (...) vem 
da cultura, não rompe com ela, está ligado a uma prática confortável da 
leitura”. Só que ele traz outra possibilidade:  o texto de fruição: o que “põe 
em estado de perda (...) desconforta (talvez até um certo enfado), faz vacilar 
as bases históricas, culturais, psicológicas, do leitor, a consistência de seus 
gostos, de seus valores e de suas lembranças, faz entrar em crise sua relação 
com a linguagem” (BARTHES, 1987, p. 24).

Quando chega a mim essa noção de que prazer de ler é reducionista, 
no sentido de manter o leitor equilibrado e que é necessário à fruição o 
estado de perda que põe em crise a relação do leitor com a linguagem, eu 
chego ao cerne desta questão: a literatura exige que o leitor enfrente o 
desconforto também da fluidez linguística, reflexo dos estados existenciais 
do escritor que vai acordar os do leitor. 

Só a gramática normativa, a que a escola ensina, própria da língua 
imaginária, não põe o leitor em estado de perda, não faz vacilar “as bases 
históricas, culturais, psicológicas do leitor, a consistência de seus gostos, 
de seus valores e de suas lembranças”. O que faz da leitura uma fruição é 
também a quebra das expectativas do leitor. Fruir um texto é o despertar do 
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sentido também de tudo fora do lugar normativo, porém dentro do espaço 
sistemático. Não de tudo no lugar que o leitor foi ensinado a encontrar.

Por isso, o leitor precisa de mais gramáticas. Quanto mais melhor. 
Que cheguem as orientações do que deve ser a língua; do que é realmente 
a língua por seus usos; do que acontece com o falante, independente de ele 
saber o que ela é ou deve ser. O leitor precisa passar pelo normativo, pelo 
descritivo e pelo que tem internalizado como conhecimento linguístico que 
ninguém a ele precisa ensinar. Por aí, ele terá algum alento para sustentar 
suas expectativas quebradas, lugar dos mergulhos pelos quais será tragado 
em todas as dimensões pelo texto-fruição. 

E divago aqui: a leitura é uma espécie de pescaria. Só que, enquanto o 
leitor se distrai procurando o sentido nas linhas que lê, ele é que acaba sendo 
pescado. E isso é muito bom. Mais que leitura, é a experiência da linguagem.

2 O Outro Caminho: um texto-fruição

Texto de fruição (BARTHES, 1987, p.24) é um conceito para tudo 
o que, ao ser desconfortável ao leitor, por conter quebra de expectativa, 
torna-se draga de suas profundezas, desobstruindo seus guardados 
interiores, presos e em silêncio. É um outro viés de leitura, imperdível, 
apesar de trabalhoso e doloroso processo.

Sobre esse outro caminho que draga o leitor em sua irresistência e 
vulnerabilidade diante da fratura de suas bases históricas, culturais, psicológicas; 
da consistência de seus gostos, de seus valores e de suas lembranças, acrescento a 
fratura sistemática das bases linguísticas que fazem ser literatura O outro 
caminho. Aqui já estou tratando da obra de João Mohana (1974).

O outro caminho é uma obra a que sempre me refiro nas minhas 
aulas de Português. Porque traz uma experiência dos anos noventa que me 
disse muito sobre a vida, sim, mas muito e principalmente sobre as imagens 
de língua – da língua portuguesa – e dos limites que meu ofício de professora 



77

DESCRIÇÃO LINGUÍSTICA PARA MORDER A LÍNGUA

sem a literatura poderia ter. Lembrando aqui das muralhas, diria que as 
falas do Pe. Eyder – protagonista da narrativa – acordou muitos dos meus 
silêncios e me fez saber que com a linguagem não se brinca, porque o que 
parece calado fala; o que parece escondido se mostra; o que é inconsciente 
se manifesta, dando seus sinais por quebras linguísticas também.

Em resumo: Pe. Eyder, protagonista do romance, vive para realizar 
o desejo materno de vê-lo padre. Já na condição do celibato, apaixona-se 
por uma mulher a quem chamam de Viúva. Não resistindo aos encantos 
dela, passa a viver as consequências de um escândalo e uma marca sempre 
presente que passou a fragilizar a credibilidade de seu ministério ali e nos 
outros lugares em que viveu.

O que destaco deste romance como fruição são as fraturas 
gramaticais e linguísticas presentes no discurso do Pe. Eyder, na expressão 
de insatisfação por sua condição de padre e da culpa irreparável por causa 
do desejo que sentia por Viúva na total impossibilidade de vencer as 
tentações da carne que ela despertava nele.

Na escritura da obra, o sentido tem uma voz própria. A insatisfação 
de ser padre tem voz que reverbera internamente. O desejo fala. O silêncio 
fala. Dá-se o concerto dessas vozes, numa repercussão caótica de sons e 
estruturas que se misturam. Nos momentos em que o texto cala qualquer 
tagarelice, o leitor entra em silêncio numa escuta do em-si-mesmo-
existencial do Pe. Eyder, que compartilha o concerto das vozes da escuridão 
que vêm do mato: é a polifonia do mundo, espelhando a angústia que 
insurge numa espécie de surto fonológico da composição estética do texto: 

Os grilos porfiavam com os sapos, que já tinham vencido 
as cigarras, mais cedo. As cigarras violoncelavam fazendo 
zum, zum, zum...sem vontade de terminar. Os sapos, 
parece que se zangavam e resolviam entrar no concerto. 
Engoliam som e devolviam aumentado, logo em seguida. 
Glu, Glu, Glu. Levavam dois minutos entre um glu e outro. 
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Os cururus demoravam mais tempo. Três minutos. (...) As 
jias castanholavam ran-ran-ran-ran-ran. Os grilos diziam 
de vez em quando que eram grilos. Grilo...Grilo... Grilo. 
Eu imitava parodiando. Eyder... Eyder... Eyder... E José da 
cozinha lavando a louça: Zé... Zé... Zé... E o vento do lado 
de fora, piruetando no quintal, chicoteava a chuva, parece 
que descontente com a cadência da dança. Um chicote fino 
que zunia no ar ressoando em meu ouvido: Zin... Zin... E 
a chuva chorava, porque eu via escorrerem lágrimas pelas 
rótulas da varanda. O vento surrava de novo. Zin... Zin... Os 
galhos das árvores machucavam papel. Algum capricho. Os 
passos de José davam sinal de trabalho lá dentro. E os meus 
passos davam sinais de ociosidade, dentro de mim na minha 
cozinha interior. (MOHANA, 1974, p.83) 

Faço a descrição linguística do excerto acima, espelhando o estado 
angustiante do padre. Faço aqui alguns destaques desse jogo caótico de 
uma sinfonia significante exterior que sai da escuridão dragada pelas vozes 
que falam dissonantes na alma do padre, porque porfiavam entre conter 
o desejo ou ser vencido por ele. Por isso, nesse contexto interior, os grilos 
porfiavam com os sapos que já tinham vencido as cigarras. 

Ora, me parece que os grilos, também sendo vencidos, sairiam 
perdedores, assim como, em um dado momento, o corpo do padre 
desconhece as proibições que tocam a alma feito cigarras que alertam para 
o perigo. E essa culpa é tão forte que parece não ter fim, e seria bom que 
não tivesse, porque tem prazer no som do violoncelo – mesmo no extremo 
de sua capacidade de produzir seu som grave. 

Essa sensação de engolir som com dif iculdade própria do nó na 
garganta do padre provocado pela culpa, e a mistura de todos os sons 
num contexto de chuva chorando lágrimas projetadas pelas rótulas das 
janelas, enquanto o vento zunia chicoteando, era o espelho da alma do 
padre que, no extremo da culpa, precisou também do chicote, tal qual 
o vento fazia na chuva sob o som de folhas de árvores sendo amassadas 
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ao extremo de um sacrifício necessário.
No trecho a seguir, há quebra linguística na esfera sintática, entre 

misturas sistemáticas de frases e textos, imagens e desejos que alteram 
a estética do dizer da devocional e funciona como draga dos universos 
insondáveis de quem experimenta o texto-fruição. Tudo se expressa na 
escuridão da noite que chove chicoteada pelo vento, como reflexo do que 
está acontecendo na alma do Padre Eyder:

O retrato era maravilhosamente diabólico. Rasguei. Atirei 
os pedacinhos na cesta, mas ele ficou todo inteiro dentro de 
mim. Mexia-se para um lado. Virava-se para outro. Erguia-
se. Levantava-se. Espreguiçava-se. Sorria maliciosa, feiticeira 
quase. Levou nisso, o retrato, até a noite. Depois do jantar 
não dei voltas pelo largo. Não quis. Não pude. O retrato 
picotado dentro da cesta continuava movendo-se inteiro 
dentro de mim.

Às oito abri um livro. Passei mais de uma hora com ele aberto 
em cima da mesa, sem conseguir ler duas linhas. Viúva não 
deixava. Sorria, e era só. Fechei o livro. Atirei-me na cama. 
Rolei 20 vezes de um lado para outro. O relógio da sala-de-
jantar bateu 10 horas e eu continuava rolando. Viúva não me 
soltava. Recitava três jaculatórias. Nada. Os olhos de Viúva 
sorriam das jaculatórias. Ó Maria concebida sem pecado. Os 
olhos de viúva... Ó Maria concebida sem pecado. A boca de 
Viúva... Ó Maria concebida sem pecado. O pescoço de Viúva.  
Minha Nossa Senhora, o pescoço de Viúva.  Doce coração 
de Maria. O pescoço de Viúva estava no retrato como é na 
realidade. Doce coração de Maria. Bem feito, longo, esbelto. 
É assim o pescoço de Viúva. Longo, bem feito, esbelto. Doce 
coração de Maria. Continuava revirando na cama com Viúva 
e o Coração de Maria. Lembrei-me da disciplina e parti para 
ela como um leão. (...) ( MOHANA, 1974, p.101-102).

Fazendo a descrição linguística do excerto acima, é visível, audível 
e sensível que a culpa do padre Eyder tem ritmo. Tem cadência. É cortante. 
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Os tipos de frases produzem esses efeitos. 
Leio: “O retrato era maravilhosamente diabólico. Rasguei. Atirei os 

pedacinhos na cesta, mas ele ficou todo inteiro dentro de mim. 
Conjecturo: se o padre tivesse dito “O retrato era maravilhosamente 

diabólico, rasguei e atirei os pedacinhos na cesta, mas ele ficou todo inteiro 
dentro de mim”, o efeito não seria o mesmo. A frase entrecortada faz com 
que pareça que o padre rasgou o retrato de coração partido.

Descrevo: as frases entrecortadas continuam. E o efeito é de cortar 
o coração do leitor: “Mexia-se para um lado. Virava-se para outro. Erguia-
se. Levantava-se. Espreguiçava-se. Sorria maliciosa, feiticeira quase. Levou 
nisso, o retrato, até a noite.” 

Analiso: além da estrutura entrecortada, a personificação do relógio 
e sua caracterização falavam do poder de sedução que Viúva exercia sobre o 
padre Eyder. Não era o retrato em si, mas Viúva que era “maravilhosamente 
diabólica”. O retrato da tentação. A tentação em figura de gente. 

Descrevo ainda o ritmo do batuque da culpa. “Recitava três 
jaculatórias. Nada. Os olhos de Viúva sorriam das jaculatórias. Ó Maria 
concebida sem pecado. Os olhos de viúva...” 

Percebo que os cortes são mais profundos. Aparece uma frase 
nominal fragmentária: “Nada”. Depois, há as frases fragmentárias feitas só 
do vocativo e do desejo. “Ó Maria concebida sem pecado”: quase uma frase 
interjectiva. “Os olhos de Viúva.” E então ele vai de “Ó Maria concebida 
sem pecado. O pescoço de Viúva” para “Minha Nossa Senhora, o pescoço 
de Viúva”. Reparo que a substituição da vírgula pelo ponto faz toda a 
diferença.

Volto a analisar: o que eram frases diferentes e separadas passam a 
ser termos da mesma frase. Uma espécie de paradoxo, simultaneidade de 
opostos, até que, na organização linguística, o pescoço de Viúva, com tudo 
o que ele oferece de sedução, passa a predominar sobre a reza do padre. 
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“Doce coração de Maria. Bem feito, longo, esbelto. É assim o pescoço de 
Viúva. Longo, bem feito, esbelto.”

Ouço o som do texto. Sinto os efeitos das frases ora entrecortadas, 
ora de arrastão, ora de ladainha (GARCIA, 1988, p.103-125). Repenso 
nessa descrição linguística o conceito de coerência textual (KOCH; 
TRAVAGLIA, 2004). Analiso os conceitos de frase e vejo que, da reza, só 
resta a invocação, o mais é o que invade a pretensa santidade do Padre: 
o desejo por Viúva, provocado pelos traços sensuais do pescoço dela. 
Dos olhos e da boca também: “Ó Maria concebida sem pecado. Os olhos 
de viúva... Ó Maria concebida sem pecado. A boca de Viúva... Ó Maria 
concebida sem pecado. O pescoço de Viúva.  Minha Nossa Senhora, o 
pescoço de Viúva.” (MOHANA, 1974, p. 102). E a intensificação dessa 
mistura reforça a coerência do caos.

3 Descrição linguística, análise e devaneio

Eis um trecho de uma obra-fruição. Este excerto produz quebras 
que geram no leitor o desconforto necessário à fruição. É um padre 
extravasando o que ele tem de humano: suas fragilidades carnais, desejantes, 
desestabilizadoras de valores e expectativas, bases históricas, culturais, 
psicológicas do leitor, a inconsistência de seus gostos, de seus valores e de 
suas lembranças estremecidas por uma paixão diante da qual o padre cede.

O jogo da incoerência traz, no conflito linguístico, o conflito da culpa. 
Tudo isso, entrando em crise, produz seus efeitos. Faz entrar em crise a relação 
com a linguagem e com o leitor também. Traz a incoerência como recurso de 
coerência, a inconsistência como recurso de consistência. Vira uma draga que 
traga o inconsciente do leitor pelo ralo do inevitável caos vivido pelo padre.

Essa confusão linguístico-textual em nenhum momento é 
assistemática. E a incoerência é inevitável pelo paradoxo vivido pelo 
celibato. O padre não pode, mas quer. Não deve, mas deseja além de suas 
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forças. Tenta se refugiar, mas é invadido pelas imagens sedutoras daquela 
mulher. E a descrição linguística mais viável se dará por meio do respaldo 
teórico das gramáticas. 

A normativa sustenta a análise sintática como ponto de referência. 
Sustenta os conceitos de frase. Os tipos de frases.  O viés intencional também. 
E ao entrar na perspectiva do estilo, na estilística da frase, é possível visualizar 
as marcas do Português Brasileiro ainda descrito mais no plano da estilística, 
por exemplo, por meio do que se denomina anacoluto. (MARTINS, 1989). 

A análise estrutural, internalizada e descritiva, também é 
fundamental. A frase precisa ser lida de como-ela-deve-ser a como- ela-
pode-ser; de como-ela-pode-ser a como-ela-está-sendo, na dimensão do 
uso que faz a língua ser lida a partir do modo como ela realmente se mostra. 

É importante não perder a sistematicidade dessas fissuras. Reconhecer 
e identificar a integridade dos sintagmas. Promover o surto até onde a coerência 
possa ser capturada. Isso acontece no texto de fruição. O sentido acorda nessa 
quebra de expectativa entre como-eu-aprendi-que-seria e como-está-sendo-
agora. É na falha que a natureza humana vira conteúdo na noite da orquestra 
de sapos, rãs, jias, cigarras, grilos. É nesse caos que o padre e suas culpas fazem 
o sentido do romance, numa espécie de angústia linguística.

5 Devaneios quase finais 

As discussões deste capítulo – que levaram em consideração as 
gramáticas e não a gramática para a experiência do texto de fruição – 
desequilibram a relação entre os espaços da área de Letras que padecem 
da hipótese de que podem ser comodamente ocupados, num tipo de 
especialização pedagógica e/ou investigativa, sob filiações teóricas 
exclusivistas. 

Parto dos seguintes princípios: toda descrição e análise de dados 
é um ato de leitura; os métodos de análise são atos de ler e todo objeto 



83

DESCRIÇÃO LINGUÍSTICA PARA MORDER A LÍNGUA

se dá como um texto a ser lido. No equívoco da hipótese de o texto ser 
equilibrado, totalmente transparente, quem sabe a leitura estivesse no 
âmbito do prazer. Mesmo sem localizar a discussão na metodologia, mas 
no ensino, contextualizando-a na leitura do texto literário, a perspectiva 
poderá tomar um desses dois âmbitos: texto de prazer ou texto de fruição 
e assim sucessivamente. 

Ou seja, todo ato de ler tem seu início na descrição linguística 
que depende das três gramáticas, a priori: a internalizada, a normativa e 
a descritiva. Elas, articuladas de forma intradisciplinar, proporcionam 
os atos interpretativos não só do-que-está-dito, mas também do modo 
como-está-dito. 

Os modos de dizer manifestam uma organização particular cuja 
análise reúne o que o leitor sabe sobre a língua nas três perspectivas acima 
referidas e acrescidas de outros conceitos que podem fazer valer as fissuras 
linguísticas, que quebram as expectativas normativas e acordam o leitor 
para a fruição. Discurso (1997) é um desses inúmeros conceitos. Aquilo 
que extravasa e traz de fora para dentro do texto: a relação dele com as 
realidades e suas histórias e ideologias. 

Chamo a atenção para a diferença entre norma, regra, erro, 
gramaticalidade, agramaticalidade, sistematicidade, assistematicidade 
linguística. (POSSENTI, 1996; PERINI, 2019). Volto minha atenção à 
relação entre norma e normal. Associo regra ao sentido prescritivo do termo; 
agramaticalidade e assistematicidade ao que ao falante não é dado escolher, 
quando o fato é próprio do sistema. E volto àquilo que pode flutuar nos usos 
(LABOV, 2008) e aquilo que é categórico (PERNINI, 1979). 

Eis aí um espaço de encantamento: viver mediado por um sistema 
linguístico que não impede o falante de vagar pelos sentidos, quando o 
que o prende são linhas que juntas formariam um novelo. É este flutuar 
que estou chamando de devaneio. E essa condição de leitura depende da 
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descrição linguística. Sem isso, seria impossível pensar numa angústia 
linguística expressa em O Outro Caminho.

O narrador não disse claramente que o Padre Eyder estava se sentindo 
culpado. Que ele era mais um gemido na escuridão somado ao dos grilos, rãs, 
sapos. Que a lágrima da chuva na janela era o reflexo do pranto que ele derrama 
da angústia de estar apaixonado. Que ele estava arrependido de ter cedido aos 
desejos da carne. Nada disso está dito por ele diretamente.

As onomatopeias construídas pelo que ele ouve na escuridão fazem 
sentido ao caos de seu gemido de dor na alma. As gotas de chuva, sendo 
lágrimas nas rótulas das janelas, é uma   metáfora que expressa que ele está 
se identificando com a tempestade, porque nele também chove. A mistura 
contraditória entre textos é uma ruptura linguística de um desejo que 
precisa ser interrompido. É uma frase das jaculatórias e uma frase de seu 
desejo. É o pecado martelando linguisticamente no meio da reza.

E esta é uma leitura que excede ao devaneio do padre pela culpa 
compartilhada com o leitor, numa espécie de gagueira entre o que ele 
precisa fazer: rezar e se arrepender; e o que ele está fazendo: desejando 
Viúva. O que ele precisa lembrar: o voto; o que ele precisa esquecer: Viúva. 
O que ele não consegue fazer: nem rezar, nem esquecer Viúva.

Esta é uma interpretação do que a organização linguística sugere:

As jias castanholavam ran-ran-ran-ran-ran. Os grilos diziam 
de vez em quando que eram grilos. Grilo...Grilo... Grilo. 
Eu imitava parodiando. Eyder... Eyder... Eyder... E José da 
cozinha lavando a louça: Zé... Zé... Zé... E o vento do lado de 
fora, piruetando no quintal, chicoteava a chuva, parece que 
descontente com a cadência da dança. Um chicote fino que 
zunia no ar ressoando em meu ouvido: Zin... Zin... E a chuva 
chorava, porque eu via escorrerem lágrimas pelas rótulas da 
varanda. O vento surrava de novo. Zin... Zin... Os galhos das 
árvores machucavam papel. (MOHANA, 1974, p.101-102) 
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E “os galhos das árvores machucavam papel”. Eis uma metáfora que 
está no campo da audição. As árvores sacudidas pela ventania são galhos 
machucando papel. O gemido de Eyder é mais uma onomatopeia na 
escuridão. Não dá para ler esse romance sem vivenciar a culpa e a angústia 
da vitória das proibições. Não é possível vivenciar um voo de paz, quando 
a alma está em plena tempestade de conflitos. Uma tempestade linguística 
que toca o leitor e reverbera em contextos de escuridão. 

O pescoço de Viúva estava no retrato como é na realidade. 
Doce coração de Maria. Bem feito, longo, esbelto. É assim o 
pescoço de Viúva. Longo, bem feito, esbelto. Doce coração 
de Maria. Continuava revirando na cama com Viúva e o 
Coração de Maria. (MOHANA, 1974, p.101-102)

Leitura é trabalho de descrição linguística. Na experiência do texto-
fruição, o que escrevi até aqui é devaneio de leitor provocado pelas marcas 
linguísticas que içam a alma, como o anzol fisga um peixe desavisado que 
morde a língua.
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ENUNCIADOS MIDIÁTICOS SOBRE OS QUATRO ÚLTIMOS 
PRESIDENTES DO BRASIL: interpretação cognitivo- pragmática

Letícia Adriana Pires F. dos Santos

Ana Cristina Pelosi 

Monica Fontenelle Carneiro

A palavra mídia, de origem do Latim, médium, e no plural média, 
significava meio. Foi usada pelos países de língua inglesa para nomear 
o departamento de agência de publicidade e selecionar os veículos de 
comunicação para as campanhas publicitarias. No final da década de 1960 foi 
usada também pelas agências de publicidades brasileiras. Na década de 1970, 
o Grupo Mídia adotou a letra i no lugar do e, “assim a palavra mídia ficou 
sendo utilizada no meio publicitário do Brasil” (MUNIZ, 2004, p.130 apud 
SANTOS, L.A.P.F.; SOUSA, M.M.F.; BRANDÃO, A.L.R., 2015, p. 20). 

Mídia, segundo Muniz (2004, p.14 apud SANTOS, L.A.P.F.; 
SOUSA, M.M.F.; BRANDÃO, A.L.R., 2015, p.21), e “a área técnica da 
propaganda que se baseia no estudo e na observação atenta dos meios e dos 
veículos disponíveis para tornar conhecida uma campanha publicitária”. A 
proposta da imparcialidade na prática discursiva da imprensa foi ameaçada 
pelo crescimento acelerado das empresas de mídia, principalmente no 
século XX. A mídia brasileira passou a ter também a função de agente 
fiscalizador e denunciador de fatos e de acontecimentos que contrariam 
simbolicamente os poderes político, econômico e social, legitimados pela 
comunidade. A mídia, segundo Sant’Anna (1998, p.194), é um recurso 
usado para que a mensagem veiculada chegue ao público-alvo. 

Diante do exposto, nosso objetivo neste trabalho foi analisar 
como a grande mídia valora linguisticamente os políticos brasileiros, 
mais especificamente os últimos quatro presidentes do Brasil, Lula, 
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Dilma, Temer e Bolsonaro, em uma perspectiva cognitivo-pragmática. 
Apresentamos, assim, análises sobre textos das capas da Revista VEJA 
que noticiam acontecimentos relacionados a atos de corrupção ou do 
descrédito de políticos brasileiros. 

Escolhemos textos das capas da VEJA, pois acreditamos que, apesar 
de seu caráter expositivo/informativo, não deveria revelar um envolvimento 
com o ato, exposto pela forma como os fatos são narrados/apresentados. 
Deveria ter enunciados neutros e imparciais. Além disso, os textos deveriam 
ser construídos, buscando minimizar atos que ameacem as faces envolvidas 
no contexto: i) do jornalista e do veículo de comunicação, que pretendem 
passar credibilidade ao leitor; ii) dos leitores, que são o público alvo do que 
é informado; e iii) dos sujeitos e instituições noticiados, que fazem parte e 
interagem com a sociedade e também tem uma imagem a preservar.

A cognição, a pragmática e o significado dos enunciados linguísticos

As pesquisas sobre a enunciação são tantas e tão diversificadas que 
se torna difícil estabelecer os traços mais significativos comuns a esses 
estudos. Dessa forma, antes de centralizarmos nossa análise nesse estudo, 
perpassando pela linha da Cognição e da Pragmática, é importante citar o 
que dizem alguns teóricos sobre enunciados e enunciação. 

Bakhtin (1992 apud SANTOS, L.A.P.F.; SOUSA, M.M.F.; 
BRANDÃO, A.L.R, 2015), parte dos estudos de Saussure de que a língua 
é um construto social, com existência fundamentada nas necessidades 
de comunicação. Defende a língua como algo concreto que se manifesta 
em situações de uso, fruto da manifestação individual de cada falante, 
valorizando a fala. Com isso, passa a evidenciar uma Teoria da Enunciação, 
promovendo a valorização do enunciado e colocando-o como algo 
imprescindível a compreensão da estrutura semântica e pragmática da 
comunicação, considerando, dessa maneira, a enunciação em um lugar 



90

ESTUDOS DA LINGUAGEM: da descrição linguística a suas interpretações - Volume 2

privilegiado na interação social. (SANTOS, SOUSA; BRANDAO, 2015). 
A enunciação é um termo antigo em filosofia que foi empregado 

sistematicamente em Linguística apenas a partir dos estudos de Bally (1932 
apud SANTOS, L.A.P.F.; SOUSA, M.M.F.; BRANDÃO, A.L.R., 2015). Desde 
então, os estudos sobre a enunciação puseram em “evidencia a dimensão 
reflexiva da atividade linguística: o enunciado que só faz referência ao mundo 
na medida em que reflete o ato e as condições de enunciação que o sustenta”. 
(SANTOS, SOUSA; BRANDAO, 2015, p.40). Com relação a isso, uma 
questão consiste em saber se elas são externas (extralinguísticas) ou internas 
(intralinguísticas) aos enunciados produzidos. Ou se residem na natureza 
da condição extralinguística: sendo preciso incluir nela tudo o que constitui 
o ambiente cognitivo mutuamente partilhado (LYONS, 1980; SPERBER; 
WILSON, 1989 apud SANTOS, L.A.P.F.; SOUSA, M.M.F.; BRANDÃO, 
A.L.R., 2015). Desse modo, desde que o sentido se tornou parte da atenção 
da linguística, o componente enunciativo da linguagem passou a ser objeto de 
uma exploração cada vez mais diversificada. 

Logo, o objeto de estudo de muitas pesquisas linguísticas que não 
assumem uma postura totalmente reducionista que define a “cognição 
apenas sob o prisma bioquímico, meramente como resultado de sinapses” 
atualmente é mais valorado linguisticamente. “A química do cérebro e 
certamente um pressuposto da nossa atividade cognitiva, não pode ser 
reduzida a atividade neural” (MOURA, GABRIEL,2012,p.09 ). Com 
isso, podemos dizer, como afirmam Moura e Gabriel (2012,p.09), que 
“os fatores interacionais e sociais afetam diretamente o conteúdo dos atos 
linguísticos”, principalmente os atos indiretos que pode assumir diferente 
significados, dependendo do contexto e do processo de interação social, 
podendo até ser formas de ironizar, satirizar, camuflar, discordar entre 
outras.  Assim, para compreender os atos indiretos, implícitos, linguagem 
figurada, não é suficiente identificar um conteúdo mental do falante, do 
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enunciador. É preciso compreender todo o processo de interação social, 
inclusive o contexto e os interlocutores. Portanto, também recorremos aos 
estudos da Cognição aliados aos da Pragmática.

Pragmática já esteve atrelada à sintaxe e à semântica formal e 
foi se tornando independente por meio de inúmeras “diversificações 
e unificações”, consoante Armengaud (2006, p.17). Oficialmente, é 
considerado que ela surgiu com a fundação da semiótica de Charles 
Sanders Peirce que sempre buscou fugir do empirismo. Ele fez, segundo 
Armengaud (2006, p.28), da vida e troca dos signos, o ambiente vital do 
espírito e fez da semiótica o continente da linguística. (SANTOS, L.A.P.F.; 
SOUSA, M.M.F.; BRANDÃO, A.L.R., 2015).  

Os enunciados linguísticos, por muito tempo, eram interpretados 
somente à luz da semântica e a pragmática era tida como a “lata do lixo 
da linguística”, como uma área da linguística sem grande valor. Mas tudo 
isso foi desfeito quando surgiu a Nova Pragmática em que o agir e o fazer 
estavam diretamente relacionados na e pela linguagem. Desse modo, na 
contemporaneidade, a Linguística Aplicada, cada vez mais, possui um 
envolvimento social e político, chegando a intervir nas relações sociais e 
na mídia que retrata essas relações.     

Os significados dos enunciados não são produzidos pelo uso da 
língua simplesmente em uma perspectiva puramente gramatical. A Nova 
Pragmática, compromissada em “olhar a língua de fora para dentro” 
(RAJAGOPALAN, 2010, p.41), passa a trabalhar com o uso dos enunciados 
em situações reais, concretos. Esses significados se manifestam no ritual 
de comunicação e para entendermos, no caso deste estudo, como tantos 
políticos acusados não só no Brasil, mas no mundo todo, é fundamental 
que analisemos os enunciados em perspectivas cognitivo-pragmáticas no 
processo de interação social verbal e não verbal e de acordo com a atuação 
da pragmática sociocultural, em contextos situacional, social e cultural.
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Interpretação cognitiva, pragmático-discursiva sobre a política 
brasileira

O discurso midiático dirige-se ao seu público com o objetivo 
principal de persuadir, por meio da linguagem verbal e não verbal, 
bem como de outros recursos semióticos, construindo, assim, valores 
sociais carregados de representações socioculturais naturalizadas numa 
perspectiva ideológica e de poder.

Diante desse panorama, a apresentação visa identificar a violência 
linguística e / ou a falta de neutralidade nas camuflagens dos discursos da 
revista VEJA, um dos principais veículos de comunicação escrita do Brasil, 
analisando como a impolidez, a indelicadeza, a ironia e a sátira nas matérias 
midiáticas podem afetar a construção da identidade do sujeito.

As bases teóricas e metodológicas advêm de duas áreas interligadas: a 
Cognição e a Nova Pragmática, que visam estudar os fenômenos linguísticos 
também numa perspectiva social, histórica e cultural, assumindo, do ponto 
de vista crítico, que essas relações são indissociáveis; e às máximas e aos 
princípios da linguagem.

A metodologia envolve a análise qualitativa de enunciados políticos 
publicados sobre Lula, Dilma Roussef e Temer, ex-presidentes do Brasil, e 
Bolsonaro, atual presidente do país. Os resultados indicam não apenas a 
presença de violência linguística e falta de neutralidade da mídia, mas também 
o uso de maneiras descorteses e indelicadas de tratar os políticos brasileiros. 
Não estamos aqui estabelecendo se eles são ou não corruptos. Só estamos 
evidenciando que é preciso ter respeito ao expor a face de qualquer pessoa, 
presidente de uma nação ou não, antes de essa pessoa ser condenada.  

Vejamos, pois, as análises do que mencionamos:
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Figura 1: Enunciados políticos sobre Lula

Fonte: Revista Veja-Edição 1917-10/08/2005

No vocábulo Lulla, há dois “l”, um verde e um amarelo, que 
fazem com que o enunciador, no caso, a Revista Veja, sinalize, usando uma 
comparação, a relação com o ex-presidente do Brasil Fernando Collor de 
Melo. Collor é um signo que, por historicidade e contiguidade, leva-nos a 
lembrar roubos, corrupções, falcatruas e impeachment. 

Percebemos que, desde 2005, a grande mídia brasileira já se 
posicionava a favor do impeachment do presidente Lula. Essa capa mostra um 
viés antipetista. Assim, por meio de atos indiretos, da linguagem figurada e 
camuflada inicia-se uma campanha de analogia ao impeachment do Collor. 
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Figura 2: Enunciados políticos sobre Dilma

Fonte: Revista Veja-Edição 2474-20/04/2016

A presidenta Dilma foi reeleita no segundo turno na campanha 
presidencial mais “apertada” vivenciada pelos brasileiros. Dilma acompanhou, 
após a eleição, uma campanha aberta, em redes sociais, de analogia ao 
impeachment do Collor, com os enunciados Fora Dillma. Nessa edição que 
foi antecipada, ela é considerada “carta fora do baralho”. A foto da capa como 
se estivesse rasgada, faltando partes, evidencia, por meio de uma linguagem 
implícita, que Dilma, ganhando ou perdendo a batalha do impeachment, já 
estava sem poder, sem aliados. O seu governo estava esfacelado. 

Os enunciados dessa capa da Veja evidenciam tudo isso, em 
um jogo cognitivo –pragmático de implícitos e de explícitos. Dilma, 
posteriormente, deixa o poder e o vice-presidente do Brasil, Michel Temer, 
assume a presidência, sem popularidade e com suspeita de envolvimento 
também na teia da corrupção. 
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Figura 3: Enunciados políticos sobre Dilma

Fonte: Revista Veja-Edição 2446-07/10/2015

Nessa capa da Veja, o Lula se apresenta recebendo a faixa de presidente 
do Brasil vestido como presidiário; o que invade a face negativa do ex-
presidente. Um ato descortês para qualquer pessoa antes de ser julgada e 
condenada. A revista Veja utiliza recursos não verbais e, por meio de um jogo 
semiótico, a comparação como forma de chamar atenção para o perigo de um 
político que, supostamente, é culpado e veste a roupa de presidiário vir a ser 
presidente do Brasil de novo. Dilma entregou o Núcleo do Governo a Lula, os 
Grandes Ministérios ao PMDB e se enfraquece ainda mais.
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Figura 4: Enunciados políticos sobre Lula

Fonte: Revista Veja-Edição 2450-03/11/2015

Mais uma vez a Veja apresenta Lula caracterizado de presidiário. 
Não há, neste caso, neutralidade nos enunciados da revista que invadem 
novamente a face negativa do Lula, exposta nacionalmente pela revista 
antes de ser condenado. É uma capa extremamente forte e expõe não só a 
face do ex-presidente, como de toda nossa nação brasileira. 
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Figura 5: Enunciados políticos sobre Michel Temer

Fonte: Revista Veja-Edicao 2536-28/06/2017

Com as acusações de que praticou corrupção e orientou a partilha 
de dinheiro da Caixa Econômica, Temer fica menor que o cargo, segundo 
a revista Veja. O discurso midiático evidencia que Temer era apoiado por 
10,3% dos entrevistados em fevereiro; sua aprovação caiu para a 3,4%, 
alcançando os índices mais baixos nos históricos de pesquisas do Brasil. 
(Arte/VEJA). Temer assume, segundo a revista Veja, a presidência do Brasil 
por meio de um “golpe” político. O uso da faixa presidencial bem maior que 
o presidente torna visível o quanto Temer encolheu e se tornou impopular.
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Figura 6: Enunciados políticos sobre Temer, Lula e Aécio

Fonte: Revista Veja-Edicao 2535-21/06/2017

As denúncias de corrupção conseguiram o que parecia improvável: 
unir oposição e governo ao colocar Temer, Lula e Aécio numa mesma canoa 
furada contra a Lava-Jato. No Brasil, a grande mídia tem usado textos 
implícitos e explícitos que têm colocado os quatro últimos presidentes em 
situação de descrédito por causa dos supostos atos de corrupção. 

Nesse estudo, não foi nosso objetivo dizer quais deles eram 
inocentes e quais eram realmente corruptos. Quisemos apenas evidenciar 
que a neutralidade midiática é pouco verdadeira. A mídia sempre seguirá 
uma ideologia na construção de seus argumentos. Podemos constatar isso 
nas capas da Veja que têm o atual presidente do Brasil. Bolsonaro e seus 
filhos aparecem sempre ligados a atos ilícitos e desonestos.  
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Figura 7: Enunciados políticos sobre Bolsonaro

Fonte: Revista Veja-Edição 2593-01/08/2018

Nesta capa, antes da eleição, Bolsonaro já aparece com gestos que 
simbolizam a sua simpatia por armas. Uma comparação implícita que deixa 
claro que busca ter a figura de pai protetor, usando a metáfora conceitual 
“BOLSONARO É UM PAI PROTETOR QUE VAI LIBERAR ARMAS 
PARA PROTEGER AS FAMÍLIAS BRASILEIRAS”. Tal ato, além de 
violento, estimula o uso de armas por pessoas do “bem” contra supostos 
“criminosos”, “ladrões”, “malfeitores” e estabelece uma relação com a lei 
de talião que consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena — 
apropriadamente chamada retaliação. A perspectiva da lei de talião é a de 
que uma pessoa que “feriu”, “maltratou” outra pessoa deve ser penalizada 
em grau semelhante, e a pessoa que infringir tal punição deve ser a parte 
lesada. Para muitos juristas brasileiros isso seria uma volta ao antigo 
testamento, um retrocesso. 
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Figura 8: Enunciados políticos sobre Bolsonaro

Fonte: Revista Veja-Edição 2593-01/08/2018

Nessa edição da Veja, Bolsonaro, mesmo antes de ser eleito, 
já assustava pela defesa do armamento no Brasil. Logo, podemos 
deduzir que para a Revista Veja, veículo midiático, o Brasil esteve 
e está entregue nas mãos de corruptos, de políticos desonestos, 
criando assim as metáforas conceituais: LULA É CORRUPTO; 
DILMA É CORRUPTA; TEMER É CORRUPTO; BOLSONARO 
É CORRUPTO. Em decorrência delas, outras metáforas vão surgindo, 
tais como:  TODO POLÍTICO BRASILEIRO É CORRUPTO; O 
BRASILEIRO É CORRUPTO; O BRASIL É CORRUPTO. Assim, nesse 
bojo de denúncias, suspeitas, impunidades, a face positiva do Brasil vai 
sendo desconstruída e, junto com ela, a face de milhões de brasileiros 
éticos, honestos, hospitaleiros, em um processo metonímico de uma parte 
pelo todo. Carregamos uma culpa e um rótulo que não nos pertence, não 
pertence aos trabalhadores brasileiros.  
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 Considerações finais

Podemos concluir, diante do corpus analisado, que um enunciado 
midiático é um todo significativo, independentemente da quantidade de 
elementos linguísticos verbais e não verbais que o estejam constituindo. O 
enunciado midiático sofre manipulações históricas, sociais, ideológicas e 
compreende duas partes: uma que está na materialidade estrutural e outra 
que está presumida, estabelecendo conexões com os contextos extraverbais.

Um interlocutor que percebe o enunciado separado dos contextos 
sociais, culturais, políticos, ideológicos etc. ou que não tenha conhecimento do 
contexto pragmático do período de produção e de circulação desse enunciado, 
provavelmente, não fará a mesma interpretação que os enunciadores desejavam 
que ele fizesse, nem resgatará as marcas do processo de composição a serem 
detectadas nas descrições da organização desse enunciado.

Em todo processo de enunciação midiática, nada é dito claramente. O 
conhecimento histórico e de mundo nos faz compreender os pressupostos e 
os subtendidos da linguagem. Há sempre um jogo de poder e de manipulação 
dos enunciados. Não há imparcialidade ou discurso neutro. Sempre há um 
posicionamento ideológico fortemente marcado.

Experienciamos os enunciados verbais e não verbais de forma 
corriqueira e tão normal que, muitas vezes, somos manipulados e nem 
percebemos. Nem sempre resgatamos as marcas do processo de produção, 
circulação e consumo dos enunciados. 

Pensando assim, constatamos que a metáfora O BRASIL É 
CORRUPTO, passada constantemente pela mídia internacional, 
não naturalizada pela maioria dos brasileiros, emana de um processo 
metonímico, uma parte pelo todo: muitos políticos brasileiros são corruptos.  
Isso torna evidente, conforme Lakoff e Johnson (1980) mencionam, que 
nosso sistema cognitivo é metaforicamente estruturado e definido.

Os resultados indicam a presença de violência linguística, falta de 
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neutralidade e o uso da linguagem figurada como forma de manifestar a 
insatisfação do povo brasileiro, supostamente representado pelo discurso 
da VEJA. Observamos que em um processo metonímico, parte pelo todo, 
reforça-se a ideia de que todos os políticos são corruptos, portanto, todos 
os brasileiros podem vir a ser corruptos. Argumentamos que uma parte 
não pode determinar o todo sempre, portanto, não podemos enfatizar a 
inocência dos políticos em relação principalmente a atos de corrupção, mas 
podemos inferir que o povo brasileiro, íntegro e trabalhador, tem sofrido 
até discriminação internacional, por estar sempre sendo representado por 
matérias violentas e descorteses sobre o Brasil. 

O discurso ético é necessário em todas as circunstâncias. Nossa 
intenção neste estudo foi contribuir para o desenvolvimento do discurso 
midiático, pautado por perspectivas enunciativas éticas, morais, reflexivas 
e críticas capazes de evidenciar a verdadeira face da maioria dos brasileiros: 
pessoas íntegras e trabalhadoras que estão sendo representadas por uma 
fachada de pessoas violentas e corruptas.
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SINAIS DO ETHOS DISCURSIVO NA DESCRIÇÃO 
LINGUÍSTICA 1: análise dos efeitos de sentido de BRILHO E DOM 

em textos publicitários sobre a mulher

Ana Lourdes Queiroz da Silva

Marize Barros Rocha Aranha

Sonia Almeida [Sonia M C P Mugschl]

Sob as novas demandas do mundo moderno, a igualdade de 
oportunidades tornou-se, ainda que por força de lei, o mote de diversos 
seguimentos sociais. Pesquisas apontam que embora no Brasil quase metade 
da população seja composta por pessoas negras e pardas, a oportunidade 
de trabalho ainda não é diretamente proporcional a essas grandezas, 
sobretudo quando se fala das relações laborais da mulher negra.

Nessa perspectiva, elencamos como problemas de pesquisa não 
só questões em torno dos saberes que são construídos sobre o negro pelo 
viés da publicidade no Brasil, mas também marcas do enunciado de textos 
publicitários que possibilitem a descrição linguística como materialidade 
da interpretação do Ethos,  sobre como a enunciação marca a flutuação dos 
efeitos de sentidos nos discursos que circulam socialmente; e, finalmente, 
como o ethos discursivo é percebido ao associar saberes, enunciados e 
enunciações. Essas perguntas somaram-se à questão central desta pesquisa: 
a publicidade que promove o movimento do sujeito negro para outros 
lugares, diferentes daqueles produzidos na História Oficial, mantém sinais 
desta História na descrição?

Diante dessa problemática, a Análise do Discurso Francesa, sob os 
pressupostos de Dominique Maingueneau, permite-nos o desenvolvimento 

1 Capítulo proveniente de pesquisa orientada pela Professora Doutora Marize Barros Rocha 
Aranha e coorientado pela Professora Doutora Sonia Maria Corrêa Pereira Mugschl.
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de abordagens que se apoiam tanto nas fronteiras discursivas estabelecidas, 
quanto naquelas que as subvertem e estão também nas marcas do que é 
dito. Para tanto, o ideário de discurso é apresentado enquanto produto de 
práticas discursivas e linguísticas. “Atravessado por uma falha constitutiva: 
o sentido se constrói no interior de fronteiras, mas mobilizando elementos 
que estão fora delas” e também sinalizadas no enunciado, a materialidade 
linguística. (MAINGUENEAU, 2015, p. 81)

Para este capítulo, poderíamos ter escolhido, para análise central, o 
texto imagético da campanha publicitária da Fundação Bradesco  intitulada 
#Educação para transformar, mas as discussões aqui presentes precisam 
partir da materialidade linguística, cujas marcas serão interpretadas no 
intuito de atingir nosso objetivo. Apresentaremos também as categorias 
teóricas utilizadas para análise da peça publicitária, com vistas à análise do 
ethos da mulher negra em suas relações com o trabalho.

1 Pressupostos Teóricos

Para Maingueneau (2015, p. 81), o discurso “é atravessado por 
uma falha constitutiva: o sentido se constrói no interior de fronteiras, 
mas mobilizando elementos que estão fora delas”. Neste capítulo, as 
interpretações quanto ao ethos discursivo acontece a partir do enunciado, 
materializado na superfície linguística, mas não das imagens visuais.

O discurso, no entanto, está para além de um conjunto de textos: é 
uma prática discursiva que integra práticas intersemióticas que fundam o 
sistema de restrição responsável pelos enunciados que irrompem das eivas 
forjadas histórica e linguisticamente, fazendo do processo discursivo algo 
contínuo. Assim, práticas, discursos e percursos discursivos são desenhados 
linguisticamente e subvertem lugares que são constantemente abalados 
pelo dito e pelo mostrado.
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Neste capítulo, a publicidade2 é apresentada como um campo 
vasto onde saberes sobre as relações da mulher negra com o trabalho 
são construídos, reinventados, apagados ou abalados. A enunciação 
marca a flutuação dos efeitos de sentidos nos discursos que circulam 
socialmente e participa na construção do ethos discursivo que se apresenta 
como identidade ao associarmos saberes, enunciados e enunciações. 
Marcada como instituição discursiva, produz saberes capazes de autorizar 
conhecimentos diversos que mostram uma trilha a ser considerada em um 
arcabouço secreto, dentro do que conhecemos por História Oficial. 

Associadas a este campo, as pesquisas debruçadas sobre os postulados 
de Dominique Maingueneau (1993, 2005) admitem a não existência de uma 
relação de exterioridade entre o funcionamento do grupo e os discursos 
produzidos. O que se mostra nesse processo é a imbricação entre as coerções que 
possibilitam a formação discursiva e aquelas que possibilitam a constituição do 
grupo, demonstrando a condução das duas instâncias pela mesma lógica. Para 
melhor compreensão dessa evolução, que se manifesta nos modos de enunciar, 
recorremos ao conceito de acontecimento.

Para Foucault (2008), o acontecimento é definido como uma 
irrupção única e singular em seu momento de produção. Desse modo, as 
descrições linguísticas se organizam pela atualização dos saberes que serão 
mobilizados para a construção de determinados objetos. Assim, nessa rede 
de acontecimentos, ou seja, nas redes de diversos saberes mobilizados, 
emergem os discursos.

Por mais banal que seja, por menos importante que o 
imaginemos em suas consequências, por mais facilmente 
esquecido que possa ser após sua aparição, por menos 

2 A ideia de publicidade nesta pesquisa não se concentra no âmbito teórico deste saber, 
mas na observação de um lugar/cena onde as formações discursivas oportunizam as 
condições de enunciabilidade para, na lateralidade do discurso, analisarmos a evolução 
do ethos discursivo da mulher negra e suas relações com o trabalho.
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entendido ou mal decifrado que o suponhamos, um enunciado 
é sempre um acontecimento que nem a língua nem o sentido 
podem esgotar inteiramente. (...) em seguida, porque é único 
como todo acontecimento, mas está aberto à repetição, à 
transformação, à reativação; finalmente, porque está ligado não 
apenas a situações que o provocam, e a consequências por ele 
ocasionadas, mas, ao mesmo tempo, e segundo uma modalidade 
inteiramente diferente, a enunciados que o precedem e o 
seguem. (FOUCAULT, 2015, p.31 e 32, grifo nosso).

Nesse trajeto teórico, um acontecimento transforma a História, ou 
a repete, pois afeta diretamente as práticas discursivas que a movimentam, 
mudando a direção dos conhecimentos enunciados pelas instituições, 
autorizando novos saberes, novas formas de habitar o mundo, produzindo 
novos sentidos que se agregarão à teia da memória.

Repetições, transformações e ressignificações dos enunciados, 
materializados no jamais-dito, surgem como lugar para a dispersão do 
sujeito em suas novas inscrições discursivas, definidas por Foucault (2015) 
como formações discursivas:

No caso em que se puder descrever, entre um certo número 
de enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso 
em que entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, 
as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade 
(uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, 
transformações), diremos, por convenção, que se trata de 
uma formação discursiva. (FOUCAULT, 2015, p. 43).

Defrontar-se com a AD, portanto, implica compreensão de que o 
funcionamento discursivo, assim como as condições de enunciabilidade, 
articulam-se à inscrição histórica. Tais pressupostos são aferidos no 
cotejamento do Outro, uma vez que a análise isolada de um único texto o 
restringe a si mesmo, enquanto estrutura fechada, ou à língua, enquanto 
finita. Instauramos então a relação interdiscursiva, entendida enquanto 
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“meio de cultura para proliferação” das novas formas de habitar o mundo.
Para Maingueneau (1993), a noção de prática discursiva integra por 

um lado a formação discursiva e, por outro, o grupo ou a organização de grupos 
no interior dos quais as formações discursivas são produzidas, dito de outra 
forma, as comunidades discursivas. O autor ressalta que o termo ora forjado 
não deve ser entendido de forma excessivamente restritiva, ou relacionado 
unicamente aos grupos (instituições ou relações entre agentes), mas também a 
tudo o que estes grupos consideram do plano da organização material.  

De outro modo, pensar na mudança de dominação discursiva de 
um campo, imbricada às mudanças simultâneas dos espaços institucionais, 
resultará em uma série de evoluções dos enunciados e enunciadores. Assim, 
teremos um todo produzido pela prática discursiva que definirá, como 
produto, os modos de enunciar.

Atrelada a essa questão, o entendimento da noção de AD traz à 
tona a possibilidade dessa pesquisa, considerando a construção de corpora 
heterogêneo, estabelecendo assim a multiplicidade de fronteiras por onde 
o sentido tende a transformar-se, subverter-se ou mesmo manter-se.

Para Maingueneau (1993, p.32), a definição de FD também é 
marcada pela noção de lugar ou cena, “traço essencial segundo o qual cada 
um alcança sua identidade”. Essa ideia, fundamentada nos postulados de 
Michel Foucault, mostra-nos que, em termos de FD, é possível “determinar 
a posição que pode e deve ocupar cada indivíduo para ser sujeito”.

A partir desse ideário é pontuado o conceito de subjetividade 
enunciativa, sob os seguintes vieses: “(...) por um lado, ela constitui o sujeito em 
sujeito do seu discurso, por outro, ela assujeita. Se ela submete o enunciador a 
suas regras, ela igualmente o legitima, atribuindo-lhe a autoridade vinculada 
institucionalmente a este lugar” (MAINGUENEAU, 1993).

Desse modo, é possível desconstruir todo e qualquer fundamento 
dentro de uma concepção retórica, ou seja, aquela que propõe aos indivíduos 
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um repertório de atitudes ou estratégias com vistas à administração 
consciente da comunicação e de seus efeitos.

Nesse sentido, Maingueneau (1993, p.23) atesta não ser possível 
“(...) definir nenhuma exterioridade entre os sujeitos e seus discursos”, uma 
vez que ambos são resultantes da imbricação do processo discursivo que 
faz convergir História e instituições discursivas, nos dizeres.

Com efeito, parece-nos pertinente ressaltar que, ao falar de FD, na 
verdade, lançamos mão da ideia de percurso. Essa ideia, fundada nos ideários de 
Maingueneau para AD, extrai do interdiscurso o estabelecimento em rede de 
unidades diversas, as quais nos permitem desestruturar fronteiras ou unidades 
instituídas, a fim de “fazer aparecer relações invisíveis, particularmente 
próprias às interpretações fortes”. (MAINGUENEAU, 2008, p.23).

O percurso discursivo ora citado, é definido enquanto uma rede de 
saberes de diversas ordens extraídas do interdiscurso, sem o compromisso 
com a totalidade ou com espaços de coerência. (MAINGUENEAU, 2008)

De outra forma, são veios que desterritorializam e atravessam 
inúmeras fronteiras, fazendo aparecer relações, outrora invisíveis e 
subterrâneas, no arquivo discursivo.

A construção de um percurso leva em consideração a ideia já 
apresentada de formação discursiva, imbricando domínios que acionam 
memória e acontecimentos, materializados na superfície linguística. Para 
Maingueneau (2005), a presença do interdiscurso deve ser pensada como o 
coração do intradiscurso. Dominique Maingueneau lança mão da ideia de 
inconsistência de uma formação discursiva que aciona outras condições de 
enunciabilidade a partir dos seguintes domínios: i. Domínio da memória: 
toda formação discursiva se inscreve e faz circular sequências discursivas já 
existentes; ii. Domínio da atualidade: circunscreve as sequências discursivas 
em uma conjuntura histórica que, a partir de um acontecimento, reatualiza 
o passado, fazendo irromper novos sentidos; iii. Domínio da antecipação: 
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sempre haverá a possibilidade de relação de sequências discursivas com 
um novo acontecimento, sendo, portanto, impossível atribuir um fim ao 
processo discursivo.

Nessa esteira teórica, o percurso discursivo se organiza “a partir de 
elementos pré-construídos no interdiscurso” (MAINGUENEAU, 2015, 
p.97) e aponta novos caminhos para as tramas da memória discursiva, sem 
necessariamente colocar em relação textos do mesmo campo discursivo, 
considerando as contiguidades históricas ou cronológicas, sendo apresentado 
como a possibilidade de revisitação de enunciados, consubstanciando a 
transformação ou substituição de formações discursivas, historicamente 
atualizadas, relacionando o já-dito com seu Outro.

Identidade dita e mostrada: o ethos discursivo marcado na materialidade 
linguística

Segundo Maingueneau (2020, p.14), o ethos resulta “da interação 
entre seu ethos pré-discursivo, seu ethos discursivo (mostrado), e os 
fragmentos do texto no qual ele evoca sua própria pessoalidade (ethos 
dito)”. De outra forma, as identidades estão diretamente ligadas aos 
elementos presentes no interdiscurso, responsáveis por tecer a memória 
discursiva, os quais afloram na superfície textual. O foco das análises 
discursivas migra “(...) das doutrinas e aparelhos que os relacionavam a uma 
apresentação de si, e passam para o look.” (MAINGUENEAU, 2015, p.11).

A categoria passa a ser entendida como o processo de subjetivação 
que pressupõe a movimentação do corpo imaginário:

O que fica especialmente claro no domínio da publicidade, 
em que passamos do mundo da “propaganda” ao da 
“publicidade”: a propaganda desenvolvia argumentos para 
valorizar o produto, a publicidade põe em primeiro plano o 
corpo imaginário da marca que supostamente está na origem 
do enunciado publicitário. (MAINGUENEAU, 2015, p.11).
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Assim, a noção de ethos “(...) designa uma certa figuração da fonte causal 
de um evento enunciativo” (MAINGUENEAU, 2015, p.203). Entenda-se que 
a figuração não é uma representação, pois para o autor estas representações 
interiores podem ser somente “engodos encantatórios”. Nessa perspectiva, 
o ethos apresenta-se paralelo ao entorno, a partir de um acontecimento, 
evocando lugares e identidades dentro de um arquivo discursivo. 

Nesse ensejo, percebemos o efeito ethos como resultado das possíveis 
subjetivações a que o sujeito é submetido. É na relação inconsciente com 
a memória discursiva, que o sujeito tira as imagens estereotípicas que 
servirão de matriz para aprovar ou rejeitar as construções de efeito de 
sentido a partir das materialidades que circulam socialmente.

O ethos, então, apresenta-se condensado no interdiscurso, que 
é materializado pelos textos produzidos, percebidos historicamente na 
construção das relações de sentido inscritas e percebidas no Outro. 

Assim, compreendemos que a interpretação de um enunciado nos 
faz mobilizar, inconscientemente, inúmeras instâncias, com vistas a sua 
compreensão. As condições materiais de apresentação, bem como sua fonte 
enunciativa serão decisivas para a construção deste estatuto. O texto pontua 
como as condições materiais da apresentação do enunciado interferem de 
maneira decisiva. Convenções e elementos paratextuais podem ser suficientes 
para determinar o estatuto do enunciado. É necessário evocar o interdiscurso, 
ou seja, “o conjunto imerso de outros discursos que sustentam o enunciado” 
(MAINGUENEAU, 2001, p.24), de outra forma, o arquivo. 

Para o autor, o gênero publicitário não permite ver antecipadamente 
qual cenografia será mobilizada. Como os sentidos não são estáveis, por 
mais que haja um esforço para controlar a cena enunciativa, o arquivo 
sempre funcionará de forma a evocar imagens cristalizadas na história. 
Assim, aponta-se que a eficácia do ethos envolve a enunciação em sua 
constitutividade histórica, ou seja, sem que a categoria esteja explícita 
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no enunciado: “o ethos discursivo é coextensivo a toda a enunciação”. 
(MAINGUENEAU, 2010, p.80).

Para Maingueneau (2010), a noção de ethos visa à articulação de 
corpo e discurso, algo que vai além de uma posição empírica entre oral 
e escrita. Para o autor, as experiências são evocadas a partir da instância 
verbal, como produto das práticas enunciadas historicamente.

A instância subjetiva que emerge da enunciação implica uma 
‘voz’, associada a um corpo enunciante, especificado sócio 
historicamente: uma maneira de circular, uma disciplina 
tácita do corpo, que o destinatário constrói apoiando-se em 
um conjunto difuso de estereótipos, avaliados positiva ou 
negativamente. (MAINGUENEAU, 2010, p. 80).

As informações presentes no enunciado evocam uma maneira 
de dizer que também constrói uma maneira de ser. Esse dizer é 
materializado num processo de incorporação que se fundamenta em 
comportamentos estereotípicos.

Nessa perspectiva, uma marca, no caso da publicidade, se empenha 
de forma que os destinatários construam uma apresentação valorizadora 
do produto que é oferecido, dentro de um contexto de competição.

Não surpreende que neste tipo de situação o ethos discursivo 
exerça um papel essencial para além do enunciado, é com 
o sujeito apreendido em seu movimento (...) que o público 
deve entrar em contato. (MAINGUENEAU, 2010, p. 81).

......................................................................................                                                               

Os textos promocionais (publicitários ou políticos em 
particular) são redigidos por profissionais para os quais a 
gestão eficaz ao ethos constitui uma rotina: todos os planos 
de uma boa publicidade supostamente dependem de um 
conceito diretamente ligado a uma imagem coerente da 
marca. (MAINGUENEAU, 2010, p. 85).
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Para Maingueneau (2010, p. 168), o discurso publicitário é percebido 
como um discurso “a mais” ou em excesso. Não se pode considerar a consistência 
e a delimitação, sendo cada vez mais difícil atribuir-lhe fronteiras, pois é 
no confronto destes efeitos de sentidos, apreendidos dentro de condições 
de enunciabilidade paralelas ao discurso que o ethos emerge e é percebido, 
provocando a adesão dos consumidores de um produto sob o efeito de uma 
história na História que emerge na materialidade linguística.

2 Sobre a realidade que sustenta a teoria

Historicamente, segundo Gonzalez e Hasenbalg (1982), o Brasil é 
marcado pela obstinada busca de silenciamento e invisibilidade do negro. 
Dentre os acontecimentos que emergem dessa constatação, é perceptível o 
lugar invisível de onde fala o negro na história do país. 

Sob o critério do modo de enunciação, constatamos que as 
materialidades pesquisadas admitem, em seus enunciados, um modo de 
se inscrever historicamente que nos permite definir um curso comum 
dentro de regularidades enunciativas, demarcando um espaço e uma voz 
que atestam uma forma de ser negro na sociedade, dito de outra forma, que 
define uma identidade. 

O trabalho escravo, passível de exploração, tanto quanto fosse 
possível trazia à tona a figura do negro como mercadoria, sujeito a 
negociação. Após a libertação dos escravos, nos grandes centros como 
Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, os negros não lograram êxito 
na ocupação de oportunidades para o trabalho livre. Segundo Florestan 
Fernandes (1972), este quadro estabeleceu-se por conta da canalização das 
oportunidades aos imigrantes.

Assim, sem o devido preparo para os papéis socioeconômicos do 
homem livre, o "negro" viu-se sem aptidão para o trabalho livre, dentro 
de uma injusta disputa com estrangeiros totalmente preferíveis para a 
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execução das oportunidades disponíveis.
A velocidade com que estas oportunidades surgiam e a necessidade 

de transformações e aquisição de novas habilidades por este sujeito negro 
determinaram o desajuste social instaurado no país. Nesse ensejo, o 
negro, enquanto mão-de-obra reconhecida, “foi repelido para as esferas 
marginais desse sistema, nas quais se concentravam as ocupações 
irregulares e degradadas, tanto econômica quanto socialmente.” 
(FERNANDES, 1972, p.113, grifo nosso)

Inevitavelmente, peças publicitárias ainda enunciam o negro nestas 
condições, demonstrando, de certa forma, os estereótipos que ocupariam o 
arquivo discursivo sobre o negro em alguns lugares do Brasil (Fig. 1). 

Figura 1: Governo do Estado a Bahia

Fonte: Revista Veja (1995). 

A exemplo disso, a Revista Veja (1995) tem no seu modo de 
enunciar a negra, uma mulher pobre e estereotipada por suas vestimentas, 
com evidentes dotes culinários, vendendo quitutes nas ruas, para garantir 
o sustento de uma família numerosa, evocando, assim, a falta de condições 
de assimilação social e de oportunidades de trabalho para uma mulher 
cuidar de tão grande número de pessoas, fato representado pelos pés que 
aparecem sob sua saia, no início do século XX. 

O acúmulo de gratidão, que empenhava a liberdade e a deixava sob a 
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vontade dos senhores, alocou o negro, nesse percurso temático da vida à margem, 
em lugares subalternos e ornados pelo carinho e dependência da grande família 
que acolhia o negro, ao passo que continuava a explorar a sua figura. 

3 Da descrição linguística à interpretação do ethos discursivo

Mucamas, cozinheiras, babás e amas de leite são figuras ternas de 
mulheres que povoam o arquivo discursivo do povo brasileiro, não somente 
pelas habilidades nos afazeres domésticos, mas pela gratidão que nutrem por 
seus senhores, pois de outra forma, não seriam assimiladas em “trabalhos dignos”. 

O ethos discursivo, entretanto, não se acomoda na gratidão, nem no 
termo “digno”. O que essas figuras ternas, imagens de mulheres devedoras aos 
seus patrões, guardam da realidade social? Essa porosidade de sentido que emana 
como ethos da cordialidade e do reconhecimento acaba recorrendo à máscara da 
necessidade serviçal dessas mucamas, cozinheiras, babás e amas de leite. 

Permanece essa cordialidade exploratória. Mas no texto abaixo, 
analisando o enunciado, será possível discutir mais esse ethos que precisa ser 
desconstruído a partir de sua materialidade linguística. 

Figura 2: Campanha Bombril

Fonte: http://economia.ig.com.br/2015-04-28/bombril-e-acusada-de-racismo-por-
campanha-com-empregada-domestica-negra.html

http://economia.ig.com.br/2015-04-28/bombril-e-acusada-de-racismo-por-campanha-com-empregada-domestica-negra.html
http://economia.ig.com.br/2015-04-28/bombril-e-acusada-de-racismo-por-campanha-com-empregada-domestica-negra.html
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Pelo semblante, tudo o que foi dito do ideal de mucama é necessário 
ainda na realidade em que vivemos: sorriso largo, presteza, amabilidade, 
limpeza, e ambiente limpo é o contexto que respalda o texto: HOJE O 
BRILHO É TODO DELAS.

Descrevendo: a propaganda é de bombril, usado para dar BRILHO 
nas panelas. É o fato. O objeto a ser apresentado como necessário para 
fazer brilhar as PANELAS TODOS OS DIAS é o bombril. MAS HOJE O 
BRILHO É TODO DELAS. 

Para as panelas, o brilho sempre. Para elas, as empregadas domésticas, 
o brilho é só no dia da propaganda do bombril para fazer brilhar as panelas. 
Brilho para uma mulher branca, de classe social elevada, é beleza, glamour, 
charme, conforto, roupa de grife. Para uma mulher negra, de classe social 
inferior, no caso das empregadas domésticas, brilho está numa relação de 
contiguidade com panela e bombril.

A palavra brilho não contém o mesmo ethos para os dois contextos. Bem 
como Maingueneau define: a palavra brilho é mobilizadora de lugares, “fronteira 
e subversão”, “negociação entre pontos de estabilização da fala”, negociação 
entre forças que excedem toda localidade. (MAINGUENEAU 2008, p.26). O 
Ethos da palavra brilho não é o mesmo para mulheres diferentes e desiguais. 

Este modo de enunciação ainda é percebido nos anúncios que 
vendem produtos para limpeza doméstica, ao somar o aspecto de ternura 
de alguém de fora que é acolhido pela família, comportando-se como o 
antigo escravo que nutria afetos pelo favor dispensado. A mulher negra, 
nessa relação, é livre, porém conserva relações extremamente rigorosas 
com os seus senhores, momento em que constatamos a desigualdade 
circunstancial e muitas vezes imobilizadora, fundadas em mitos como a 
figura da Tia Anastácia, em O Sítio do Pica pau Amarelo (LOBATO, 1920).
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4 O caso Fundação Bradesco – educação para transformar

O vídeo publicitário em análise tem por título Educação para 
transformar e faz parte de uma campanha publicitária da Fundação 
Bradesco, lançada no ano de 2019. 

A proposta apresenta a narrativa de uma criança que traz à 
memória a figura de uma mulher negra, sua mãe, que, na condição de babá, 
sempre cuidou de outras crianças. A cena enunciativa é construída a partir 
da caracterização da habitação de uma família modesta, em que a chefe é 
descrita pela filha da seguinte forma:

Minha mãe foi uma guerreira! Passou a vida trabalhando como 
babá, cuidando de outras crianças. E quando chegava em casa, ainda 
tinha que cuidar da gente. Enquanto ela trabalhava de dia, eu e 
minha irmã íamos pra escola. Ela sempre me dizia que o estudo ia 
mudar a nossa vida. Nessa época que eu comecei a sonhar em seguir 
outro caminho. Só que às vezes, é difícil mudar seu destino.

E aí, doutora (pergunta a mãe de uma criança)

Nada, é só um resfriado. Não precisa se preocupar. (responde 
a narradora)

Hoje, eu tenho certeza que cuidar de crianças é um dom que 
eu herdei dela.

Fundação Bradesco, educação para transformar o futuro.

O texto é construído pela utilização do paralelismo entre duas 
mulheres negras, sempre vestidas de branco e cuidando de crianças, como se a 
atividade laboral, inicialmente ligada à subalternidade, fosse determinada pela 
cor da pele, sem chances de mudanças. Nesse aspecto um modo de enunciar é 
materializado linguisticamente por meio de um ethos, pois:
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A eficácia do ethos assemelha-se assim ao fato dele envolver, 
de alguma maneira a enunciação sem estar explicitado no 
enunciado. O ethos do qual falamos aqui é, portanto, um ethos 
propriamente discursivo: o destinatário atribui a um locutor 
inscrito no mundo, fora da sua enunciação, traços que são, na 
realidade, intradiscursivos, pois estão associados à maneira com 
que ele está falando. (MAINGUENEAU, 2020, p. 11).

As cenas são construídas linguisticamente, trazendo à lume a 
memória de uma mulher amável, descrita por sua filha, sob o mesmo ethos 
da cordialidade exploratória, da ama de leite incansável, sem pouso ou 
direito à família: “- Minha mãe foi uma guerreira! Passou a vida trabalhando 
(...). A instância linguística evoca as práticas discursivas ligadas à noção 
do ethos da subalternidade e percebidas na lateralidade de um discurso 
sobre esta mulher trabalhadora e negra, para a qual é determinada a 
perpetuação da subalternidade, materializada no trecho: -“nessa época que 
eu comecei a sonhar em seguir outro caminho. Só que às vezes, é difícil mudar 
seu destino”. Nesse sentido, “a noção de ethos visa a articulação de corpo 
e discurso” (MAINGUENEAU, 2010). Este percurso reacende a saga da 
subalternidade histórica, agora presente na superfície linguística. Assim, 
no domínio da memória, as formações discursivas se inscrevem de modo 
a enunciar a mulher negra sempre construindo uma identidade ligada 
a atividades laborais estigmatizadas. Dessa forma, antes mesmo de a 
enunciação ser finalizada, o ethos pré-discursivo, ligado a atividades de 
trabalho pouco valorizadas, domina o enredo, colocando a mulher negra 
num lugar sem possibilidades de ascensão social, pelo que é materializado 
linguisticamente – “(...)é difícil mudar seu destino”.

Percebemos, até certo ponto do vídeo, o ethos mostrado, ou seja, 
aquele que é discursivizado, em consonância com a memória discursiva 
em que a mulher negra ainda é vista como mão de obra sem qualificação, 
ligada às relações de gratidão com a família do seu senhor, mesmo que isso 
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signifique negligenciar sua própria família (algo próximo sugerido pelas 
longas jornadas de trabalho e caracterizadas pela figura da menininha 
dormindo no sofá enquanto espera pela mãe).

A evolução da narrativa do texto em debate, demonstra que 
“as fronteiras de um discurso nunca deixam de ser atravessadas pelo 
interdiscurso que as domina”  (MAINGUENEAU, 2015, p. 103), fazendo 
circular a memória discursiva de uma mulher negra, em condições laborais de 
subalternidade, baixa escolaridade, características também materializadas 
na superfície linguística: “-ela sempre dizia que o estudo ia mudar a nossa 
vida (...)”) inscrevendo-a (domínio da antecipação) nas mesmas condições 
laborais, dadas as sequências discursivas em uma conjuntura histórica.

Finalmente, o enunciado “doutora”, funciona como acontecimento, 
“que evoca a outra personalidade (ethos dito)” (MAINGUENEAU, 2020, 
p.14) para a mulher negra vestida de branco, uma vez que funciona como 
elemento linguístico transformador, que reatualiza o passado, não mais 
como babá, mas como médica, fazendo irromper novos sentidos para a 
atividade laboral com crianças; não mais ligada à subalternidade, mas em 
outro lugar social, em que novos percursos discursivos são possibilitados 
pela eminente porosidade e desterritorialização de um ethos cristalizado 
historicamente, mas desconstruído linguisticamente pelo termo que a faz 
ascender socialmente: a palavra realoca o corpo na história, não como um 
fim em si mesma, mas nas possibilidades de sentidos que a ela são agregadas 
dentro de um percurso discursivo. 

A enunciação dessa mulher negra, agora ocupando o lugar discursivo 
de “doutora”, demonstra que “o ethos está crucialmente vinculado ao ato 
de enunciação (percebido na superfície linguística) mas os destinatários 
também mantêm uma representação do ethos do locutor, antes mesmo dele 
vir a falar”. (MAINGUENEAU, 2020, p. 12). Dessa forma, o ethos efetivo 
somente é consolidado pela interação entre o que é mostrado e dito, dentro 
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dos domínios da memória discursiva e materializados linguisticamente 
pela palavra DOM, como que é inerente, imutável e precisa ser preservado.

Figura 3: Fundação Bradesco | #EducaçãoParaTransformar

Fonte: Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-PE5jQpxahY&featu re=youtu.be

5 Considerações finais

Apesar das diferenças estabelecidas pelo viés social, a ideia de 
igualdade de oportunidades, asseguradas por leis, abre fissuras na história 
para o surgimento de novas identidades, como está percebida na mensagem 
final do texto imagético Educação para transformar. 

Os discursos enunciados, materializados linguisticamente, 
mostram e dizem uma mulher negra que é recoberta por saberes que 
precisam ser calados. Esta instabilidade discursiva emana dos nós na teia da 
memória, que ainda guardam, no seu subterrâneo, sujeito que precisava ser 
embranquecida para ser aceito em diferentes lugares sociais. Dessa forma, 
como objeto de aquisição perpétua, o ethos discursivo aparece na cena e 
pelo arquivo, mostrando que as identidades não podem ser contidas, 
hermeticamente fechadas, a serviço de uma suposta intencionalidade.

Assim como no primeiro texto foi selecionada a palavra BRILHO 
para discutir o ethos, do segundo ficou reservado para estas Considerações 
finais a palavra DOM: Hoje, eu tenho certeza que cuidar de crianças é um 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23Educa%C3%A7%C3%A3oParaTransformar


121

SINAIS DO ETHOS DISCURSIVO NA DESCRIÇÃO LINGUÍSTICA: análise dos efeitos de sentido de BRILHO 
E DOM em textos publicitários sobre a mulher

dom que eu herdei dela. [Fundação Bradesco, educação para transformar o 
futuro.] A doutora reconhece na sua especialidade de pediatra o dom de 
ser babá recebido de sua mãe. De certa forma, algo é preservado no ethos 
de ser pediatra. Além de manifestar que a educação transforma, há algo 
preservado da memória que a educação não tem o poder de transformar. A 
mãe foi babá. A filha é pediatra. Esse intradiscurso está encapsulado pelo 
DOM DE CUIDAR DE CRIANÇAS. 

As identidades encontradas nos espaços discursivos não são 
fechadas. Diante do escopo teórico do qual lançamos mão, fica evidente 
que as subjetivações produzidas, por meio do assujeitamento histórico, 
repousam em determinadas formações discursivas para sua constituição e 
não são conteúdos ou máscaras disponíveis para troca. 
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A conversação é o gênero mais básico da interação humana (SACKS; 
SCHEGLOFF; JEFFERSON, 1974), fazendo-se presente na vida do ser 
humano desde a formação das primeiras comunidades, enquanto “um 
dos constituintes da racionalidade, faculdade cognitiva responsável pela 
articulação da inteligência, desenvolvimento da criatividade e principalmente 
pela comunicabilidade humana” (XAVIER, 2013a, p. 22). Assim, nos vários 
estágios de evolução da nossa espécie, muitos foram os meios inventados ou 
aprimorados para favorecer a interação entre as mais variadas sociedades.

Dentre esses meios, encontramos a internet, uma tecnologia simbólica 
(SANTOS, 2006) capaz de produzir, disseminar informações e mediar a 
comunicação entre as pessoas. Além disso, essa tecnologia tem propiciado o 
surgimento de novos usos da língua (gem) e novas formas de sociabilidade, 
razão pela qual Marcuschi (2004, p. 2) ressalta que “o ‘discurso eletrônico’ 
constitui um bom momento para se analisar o efeito de novas tecnologias na 
linguagem e o papel da linguagem nessas tecnologias” [grifos do autor].

Dessa forma, se na prática de conversação face a face era indispensável 
uma identidade temporal (Marcuschi, 1986), após a popularização da internet 
e das redes sociais on-line como mais um “espaço de conversação” à disposição do 
homem contemporâneo, a conversação passa a ter outras feições (RECUERO, 
2012). Isto porque a internet maximizou o alcance das interações, que passam 
a acontecer também de forma on-line e predominantemente pela escrita, 
propiciando “novas formas de trocas sociais que constroem conversações 
públicas, coletivas, síncronas e assíncronas, que permeiam grupos e sistemas 
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diferentes, migram, espalham-se e semeiam novos comportamentos” 
(RECUERO, 2014, p. 121).

Mas como se manifestam os marcadores conversacionais 
na tessitura da conversação escrita no Facebook, uma vez que são 
“organizadores da interação, articuladores do texto e indicadores de força 
ilocutória” (MARCUSCHI, 1989)? Essa é a questão norteadora a que 
nos propomos responder nesse trabalho, inscrito no campo de estudos 
da Linguística da Internet e da Análise da Conversação, tendo como 
lócus de coleta de dados a rede social Facebook. Para isso, revisitaremos, 
inicialmente, alguns princípios teórico-metodológicos dos principais 
estudos acerca do gênero conversação no Brasil, focando o nosso olhar 
sobre os marcadores conversacionais e fazendo um contraponto entre a 
conversação face a face e a conversação digital: duas formas singulares 
de interação, cujas materialidades sígnicas revelam a fala e a escrita como 
um continuum tipológico de práticas sociais (MARCUSCHI, 2007). 
Em seguida, detalharemos a Trajetória Metodológica adotada para 
desvelamento do fenômeno de nossa investigação, por meio da Análise 
Fenomenológico-Hermenêutica – método de apreensão da realidade 
escolhido para desvelamento dos marcadores conversacionais como 
fenômenos linguísticos em uso na tessitura da conversação no Facebook.

Da conversação face a face à conversação no Facebook

Conversar é uma atividade quase tão antiga quanto o próprio 
homem, que a utiliza desde que se tornou homo loquace sendo, portanto, “a 
primeira das formas de linguagem a que estamos expostos e provavelmente 
a única da qual nunca abdicamos pela vida afora” (MARCUSCHI,1986, 
p.14). Eis porque o estudo dessa forma de interação humana é um campo 
ainda extremamente produtivo, apesar do muito que já foi explorado, 
mobilizando estudos sob os mais diferentes propósitos e enquadres e por 
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estudiosos de formações teóricas as mais diversas. 
“Mas como é que as pessoas se entendem ao conversar?”. Essa 

é, segundo Marcuschi (1986, p. 7), uma das perguntas cruciais a que a 
Análise da Conversação (doravante AC) tenta responder. Nisso repousa 
uma das motivações desse trabalho, no qual descrevemos os marcadores 
conversacionais em uso no Facebook e a sua função enquanto recursos que 
colaboram para que as pessoas de fato se entendam ao conversar.  

Em sua fase inicial, a AC ocupou-se da “descrição das estruturas 
da conversação e seus mecanismos organizadores [...]. Hoje, tende-se a 
observar outros aspectos envolvidos na atividade conversacional [...]” 
(MARCUSCHI, 1986, p. 6). Fazem parte desses aspectos, os processos 
cooperativos do evento comunicativo, cuja importância é enfatizada por 
Gumperz (1982 apud Marcuschi, 1986), quando defende o partilhamento 
de conhecimentos linguísticos, paralinguísticos e socioculturais para a 
efetividade da comunicação. 

Com base também na natureza essencialmente dialógica da 
linguagem, Marcuschi (1986) considera as perguntas e respostas, asserções 
e réplicas como ações constituintes da conversação, citando cinco 
características básicas presentes na organização elementar desse gênero:

(a) Interação entre pelo menos dois falantes; (b) Ocorrência 
de pelo menos uma troca de turnos; (c) Presença de uma 
sequência de ações coordenadas; (d) Execução numa 
identidade temporal; (e) Envolvimento numa interação 
centrada (MARCUSCHI, 1986, p. 15). 

Podemos compreender, a partir da caracterização feita por 
Marcuschi (1986), que a conversação subentende uma troca, em que pelo 
menos dois falantes se falam, alternam-se no diálogo, centrando a sua 
atenção visual e cognitivamente em um evento comunicativo em que ações 
são coordenadas para atingir um propósito comunicativo. Pode ainda 
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acontecer em espaços diversos, mas durante o mesmo tempo e centrada 
em um assunto. Segundo esse autor, a interação face a face não é condição 
necessária, mas a interação centrada, sim, uma vez que toda conversa inicia 
pelo tópico que motivou o encontro. 

A respeito dessa prática tão genuinamente humana que é a 
conversação, reconhecemos que apresenta uma realidade demasiado ampla 
e complexa. Dessa forma, por questões de natureza e foco, não faremos 
uma descrição exaustiva das características organizacionais da conversação, 
nos concentrando nos marcadores conversacionais, compreendidos como 
recursos que facilitam a costura e a efetivação da comunicação, fazendo-se 
presentes tanto por meio de signos linguísticos como extralinguísticos. A 
Marcuschi (1986) é atribuído o primeiro estudo longo sobre os marcadores 
conversacionais no Português do Brasil (CASTILHO, 2014). Dessa forma, 

Parcialmente descritos na Gramática Tradicional como 
“palavras expletivas ou denotativas”, “expressões de realce”, 
“palavras de difícil classificação” e na Análise da Conversação 
como “organizadores globais”, podemos entendê-los como 
seguimentos (i) sintaticamente independentes do verbo (ii) 
constantes de um ou de mais de um item lexical, ou mesmo de 
expressões não lexicais, (iii) funcionando no monitoramento 
da conversação e na organização do texto, (iv) distribuídos no 
início, no meio ou no final da unidade de análise (turnos, pares 
adjacentes, unidades discursivas) (CASTILHO, 2014, p.47).

Marcuschi (1986) afirma que os marcadores conversacionais 
apresentam três tipos de evidências: verbais, não verbais ou paralinguísticos 
e suprassegmentais. Essa tipologia salienta uma das particularidades dos 
marcadores conversacionais, enquanto elementos constituintes do que 
podemos chamar, metaforicamente, de engrenagem conversacional: sua 
heterogeneidade. Procuramos ilustrar na Figura 1, com base em Marcuschi 
(1986), essa engrenagem:
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Figura 1 – Classificação dos marcadores conversacionais

Fonte: Adaptado de Marcuschi (1986, p.62-63).

Sobre essa tipologia, Marcuschi (1986) explica que os recursos 
verbais são palavras ou expressões altamente estereotipadas que, embora 
não acrescentem informações novas ao desenvolvimento do tópico, 
permitem demarcar o funcionamento desse tópico no texto conversacional. 
Por sua vez, os recursos não verbais atuam no estabelecimento, manutenção 
e regulação do contato, ao passo que os recursos suprassegmentais 
organizam a conversação quanto ao ritmo discursivo e à entoação. 

Diante do ora exposto, observamos que na interação verbal, em um 
contexto face a face, a língua não é o único instrumento a que os interlocutores 
recorrem para efetivar a comunicação. Dessa forma, a conversação é uma prática 
social em que podemos mobilizar ao mesmo tempo elementos linguísticos 
(lexicalizados, não lexicalizados, prosódicos) e paralinguísticos (olhar, risos, 
gesticulação etc.) que, coordenada e cooperativamente, concorrerão para que 
o propósito comunicativo seja atendido. 

Dado o número crescente de ferramentas que proporcionam um 
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ambiente conversacional que utiliza a palavra escrita, e em um contexto 
que dispensa a presença física dos interagentes, que “saídas” (sistemas 
semióticos) são convencionalizadas para garantir a comunicação e a 
construção de sentidos? Ao fazermos um paralelo entre a conversação face 
a face – contraparte prévia da conversação emergente com as tecnologias 
digitais, quais os pontos de contato e de distanciamento entre os produtos 
linguísticos dessas duas formas de interação? 

Assim como na conversação face a face, o contexto é um elemento 
imprescindível na tessitura da conversação no ciberespaço, enquanto pano 
de fundo sobre o qual a interação acontece. Pelo fato de o Facebook permitir 
tanto a modalidade síncrona quanto assíncrona, nas interações que 
acontecem na página do Perfil, o contexto permanece, sendo referenciado 
por links e por um espaço típico para a conversação: os comentários, 
permitindo prosseguir a conversação em acessos posteriores. Isso 
confere um caráter de maior permanência, ao contrário da efemeridade 
característica da conversação oral. 

Enquanto espaço simbólico, essas ferramentas digitais de 
comunicação vão proporcionar espaços para a negociação de sentido 
e de convenções, negociando também os contextos que vão permitir a 
conversação. Assim, as restrições características do meio, ou das ferramentas 
de comunicação utilizadas, acabam por convergir para influenciar a 
capacidade linguística, produtiva e receptiva dos interagentes, ao invés de 
simplesmente dominá-la (CRYSTAL (2001). 

É necessário ressaltar que a conversação digital se diferencia da 
fala espontânea, que não requer domínio das normas básicas de leitura e 
escrita, o que nos leva a acreditar que se trata de “um gênero emergente 
do meio digital, e perpassa uma linha tênue entre oralidade e letramento, 
este último entendido quanto às práticas sociais que se fazem da língua 
em situação de uso real” (MODESTO, 2011, p. 42). Essas particularidades 
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revelam de forma incontestável a perspectiva de continuum defendida 
por nós nesse trabalho, com base em Marcuschi (2007) para quem “as 
diferenças entre fala e escrita se dão dentro do continuum tipológico das 
práticas sociais de produção textual e não na relação dicotômica de dois 
polos opostos” (MARCUSCHI, 2007, p. 37).

Em trabalho relacionado aos processos interacionais na internet, 
Modesto (2011, p. 52) afirma que “o gênero Conversação Digital se 
encontra no domínio b, ou seja, possui uma concepção oral, porém, no 
meio gráfico”, apresentando a seguinte configuração quanto ao meio de 
produção e concepção discursiva:

Quadro 1  –  Distribuição do gênero Conversação Digital de acordo com o meio de 
produção e a concepção discursiva

Fonte: Modesto (2011, p. 52)

Conforme podemos observar, embora a conversação digital se 
afaste do gênero prototípico com relação ao meio de produção, ela se 
aproxima da oralidade quanto à concepção discursiva. Assim, movemos a 
nossa investigação pelo princípio de que, se novos usos estão coexistindo no 
contexto real da língua, gerando o que Marcuschi (2007 p. 10) denomina de 
“shiftings (deslizamentos textuais) entre modalidades, gêneros e situações”, 
esses usos precisam ser descritos, investigados e aceitos como legítimos, 
uma vez que “é a intenção comunicativa que funda o uso da língua e não a 
morfologia ou a gramática [...]” (MARCUSCHI, 2007, p.9). 

Dadas as condições de produção do texto conversacional digital, 
algumas particularidades importantes têm sido constatadas pelos teóricos 
dessa seara. Oliveira e Meira (2010), ao investigar o uso de marcadores 
verbais para aspectos não-verbais da conversação em salas de chat aberto, 
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constatam a ocorrência de 370 marcas, havendo uma predominância de 
usos das marcas verbais iconográficas (emoticons) e de onomatopeias, ambas 
com frequências equivalentes de uso acima de 30%.  Por sua vez, Santos 
(2012), em sua pesquisa acerca dos recursos fonológicos e morfológicos do 
internetês na página Perfil do Facebook:

Os marcadores conversacionais mais usados pelos 
enunciadores no internetês são os recursos não lexicalizados 
e os recursos suprassegmentais. Onomatopeias, interjeições, 
duração e reiteração são os instrumentos não verbais 
utilizados em todos os bate-papos; já os emoticons, os 
paralinguísticos, que representariam os gestos e as expressões 
fisionômicas presentes na interação face a face, são usados na 
conversação (SANTOS, 2012, p. 99).

Os marcadores conversacionais fazem parte dos rituais de marcação 
(RECUERO, 2014), assim considerados por serem elementos apropriados 
na mediação do computador. “De certa forma, eles são responsáveis por 
reproduzir o ambiente da conversação, guiando os atores com relação à 
cultura estabelecida e às normas” (RECUERO, 2014, p. 78). Além disso, no 
texto conversacional digital, é muito comum o uso dos marcadores verbais 
lexicalizados que 

[...] são representados como na conversação face-a-face (só 
que através da escrita), enquanto que os prosódicos e não-
linguísticos são representados por vários elementos gráficos, 
como reticências, onomatopeias ou os emoticons (expressões 
iconográficas que representam emoções humanas ligadas ao 
humor) (MODESTO, 2011, p.102).

Diante do exposto, parece-nos coerente afirmar que haja uma 
compreensão, por parte dos interagentes, no sentido de que uma 
conversação, de fato, exorbita a mera habilidade linguística dos falantes, 
conforme já postulava Marcuschi (1986), nos estudos inaugurais desse 
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campo de estudos no Brasil. Se é verdade que na conversação face a face 
os marcadores conversacionais se materializam não apenas pela linguagem 
oral, mas também por meio de deixas auditivas e visuais como tom de voz, 
entonação, silêncios, expressão facial e corporal; também é igualmente 
verdade que, ao interagirem no ciberespaço, os interagentes igualmente 
reconhecem a importância desses recursos visuais e prosódicos, na 
delimitação de estratégias comunicativas e construção de sentido. Eis 
por que fazem apropriações cada vez mais criativas das ferramentas 
utilizadas (RECUERO, 2014), de forma que “convenções são criadas para 
suplementar, textualmente, os elementos da linguagem oral e da interação, 
gerando uma nova ‘escrita oralizada’ ” (RECUERO, 2014, p. 36).   

Dessa maneira, quer aconteça na modalidade síncrona (com 
identidade temporal), quer na assíncrona (sem identidade temporal), 
a dissolução espaço-temporal instaurada pela rede não inviabiliza a 
comunicação entre os seres humanos em suas vivências on-line.

Encaminhamento metodológico e análise de dados

Investigar aspectos relacionados à influência da tecnologia na 
linguagem revela-se um desafio teórico-metodológico a nós, como 
pesquisadora, considerando o fato de estarmos lançando um olhar 
sobre um fenômeno historicamente novo e, portanto, com poucas 
faces estudadas pela ciência. Para desvelamento do fenômeno de nossa 
investigação, realizamos um movimento circular do aparecer, optando pela 
Fenomenologia como trajetória metodológica, pois o caráter intuitivo, 
descritivo e intersubjetivo (SANTOS, 1997) que compõe esse método 
investigativo está voltado para a essência do fenômeno – o eidos –, a partir 
do “ir à coisa mesma” (HUSSERL,1992, p.21).

Em nosso trabalho, consideramos a interação propiciada pelo 
Facebook que se manifesta por meio de signos linguísticos e de signos 
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semiológicos (BARTHES, 1992) que constituem os textos escritos, por 
meio dos quais os interagentes se abrem para o diálogo com o outro. 
Assim, a técnica de coleta de dados consiste na construção de um corpus, 
constituído por textos/discursos extraídos da Página Perfil do Facebook, cujo 
percurso durou dez meses, resultando na seleção de trinta textos, dos quais 
escolhemos um para análise, dada a natureza do presente trabalho. Como 
critérios de seleção do corpus, utilizamos o fato de que os textos deveriam 
ser um evento comunicativo escrito e possuírem as características básicas 
da conversação postulados por Marcuschi (1986, p. 15) com exceção do 
critério “[...] execução numa identidade temporal[...]”.

Apoiando-nos na “objetivação da experiência” (RICOEUR, 1989, 
p. 12), iniciamos nossa análise direcionando nosso olhar para uma interação 
entre sujeitos em seu mundo-vida no ciberespaço, conforme Figura a seguir:

Figura 2 - Conversa extraída da Página Perfil do Facebook

Fonte: www. Facebook.com

Os comentários que construíram essa conversação foram feitos por 
quatro interagentes, cujas fotos foram substituídas por um S, acompanhado 
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de um número cardinal, no print screen representado na Figura 2. Esse 
procedimento teve o objetivo de proteger a identidade dos interagentes, 
para, então, analisarmos a tessitura da conversação em que se inserem os 
Marcadores Conversacionais. 

Dando início ao percurso de identificação das Unidades de 
Significado e explicitação dos textos/descrições dos sujeitos, colocamo-nos 
diante da primeira Unidade de Significado: a foto postada por S1A, a qual 
colabora para a constituição do contexto desse evento comunicativo. Nele, 
identificamos a presença de quatro interagentes: S1A, autor da publicação 
utilizada como foto do próprio perfil, S2, S3 e S4 que comentam o perfil de 
S1A. O tópico da conversação proposto por S1A é, portanto, essa foto e as 
trocas de turnos se dão a partir da “auto-escolha” (MARCUSCHI, 1986, 
p. 20), por isso fica a critério de quaisquer interagentes fazer comentários 
sobre a foto do perfil de S1A.

Explicitada a primeira Unidade de Significado, colocamo-nos 
diante das seguintes realizações linguísticas e nelas destacamos as demais 
Unidades de Significado presentes na conversa em análise: 

Quem é essa gata?????? (S2)
Linda amga    ...Teamo (S3)
Puxei pra vc amiga lindaaaaaa! Te amoooooooooo mais 
que chocolate!!
(S1A)
Linda (S4)

O nosso olhar agora se volta para os sentidos presentes na realização 
linguística de S2: “Quem é essa gata??????”. Dessa realização linguística, 
destacamos o ponto de interrogação, marcador prosódico que tem sua 
significação na forma como foi grafado: repetido seis vezes, revelando 
a força expressiva com que a pergunta foi feita por S2. O uso reiterado 
do ponto de interrogação ilustra uma das características da língua escrita 
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no ciberespaço, na qual os usuários têm convencionado signos cada vez 
mais expressivos, tentando imprimir matizes relacionadas à tonalidade da 
voz. Assim, com a repetição desse grafema, a intencionalidade de S2 não 
consistia em “perguntar várias vezes”, mas em traduzir a intensidade de sua 
surpresa e admiração diante da foto de S1A.

Da realização linguística de S3, “Linda amga ...Teamo”, extraímos 
como Unidade de Significado o marcador paralinguístico . Por meio 
desse marcador, representado por uma carinha com olhos em formato 
de coração, S3 revela um sentimento de afeto por S1A, interagente cuja 
foto de perfil está sendo comentada. Através do acréscimo desse signo 
não-verbal, S3 completa o sentido dos signos verbais “linda” e “amiga”, 
conduzindo-nos a afirmar que na conversação digital, assim como em um 
contexto de comunicação face a face, os interagentes mobilizam ao mesmo 
tempo elementos linguísticos e paralinguísticos para atingir um propósito 
comunicativo. Essa mesclagem de recursos comunicativos ratifica a 
postulação de Marcuschi (1986) acerca da língua ser apenas um dentre 
tantos investimentos que concorrem para a efetividade da conversação.

Outra Unidade de Significado que destacamos da realização 
linguística de S3 é o sinal de pontuação reticências, um marcador prosódico 
que indica uma pausa de separação (MARCUSCHI, 1986) atuando na 
construção interna da unidade comunicativa, marcando também uma 
inflexão de voz de natureza emocional. Convém sublinhar que a forma 
inovadora como os sujeitos da pesquisa empregam a pontuação está para 
além da indicação, na escrita, da melodia e das pausas (CUNHA; CINTRA, 
2001), uma vez que ela atribui um caráter mais expressivo ao português 
escrito no Facebook, conferindo a essa conversação dimensões da oralidade, 
normalmente livre de normas e convenções gramaticais.

Da realização linguística de S1A “Puxei pra vc amiga lindaaaaaa! 
Te amoooooooooo mais que chocolate!  destacamos, primeiramente, a 
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Unidade de Significado vc, representação gráfica da palavra “você”, o que 
confere espontaneidade e velocidade ao evento comunicativo, atribuindo-
lhe dimensões da oralidade e sendo este um recurso “para reduzir o tempo 
de escrita/leitura, aproximando-o do tempo oral da fala/escuta (OLIVEIRA; 
MEIRA, 2010, p. 119). Além disso, convém destacar que a forma como os 
interagentes da conversação digital “convencionam” a abreviação de palavras 
afasta-se cada vez mais das forças padronizadoras do idioma, ignorando 
regras elementares como o papel da vogal como centro da sílaba, de acordo 
com Cunha e Cintra (2001) e Câmara Júnior (2014). O uso desse recurso 
linguístico endossa a asserção de Marcuschi (2004) acerca da oportunidade 
que os gêneros digitais oferecem para revermos conceitos tradicionais, 
repensando nossa relação com a oralidade e a escrita.

Da realização linguística de S1A, destacamos, também, a 
Unidade de Significado amiga, um marcador conversacional indicador 
de direcionamento (RECUERO, 2014), incluindo-se entre aqueles 
marcadores que precisam ser apropriados pelos interagentes, uma vez 
que não são disponibilizados previamente pelo software. Trata-se de um 
marcador verbal lexicalizado com função pragmática, através do qual 
S1A direciona a fala a S3. Esses marcadores integram os sinais do falante 
e sinais do ouvinte (MARCUSCHI,1986) e, por meio deles, os sujeitos 
monitoram o intercâmbio comunicativo, dando sinais de envolvimento 
na conversação. O caráter organizador desses marcadores faz com que se 
constituam recursos importantes na tessitura e efetivação da conversação, 
independente do canal por meio do qual se realiza.

Outro sentido presente na realização linguística de S1A é o 
possibilitado pelas Unidades de Significado lindaaaaaa e amoooooooooo. 
A força do ato elocucionário é completada pela forma como esse interagente 
tenta reproduzir, graficamente, a entonação da voz, razão porque, nesse 
contexto, esses elementos funcionam como marcadores prosódicos que 
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simulam a entonação da “fala por escrito” (HILGERT, 2000, p. 1) e nisso se 
afasta de um dos usos na conversação face a face, no qual esses alongamentos 
funcionam como estratégias de manutenção do turno (CASTILHO, 2014) 
ou para ganhar tempo na seleção lexical (HILGERT, 2000). 

Convém destacar que, por meio da repetição dos grafemas /a/ e /o/, 
S1A produz um alongamento enfático, que Bechara (2009, p. 87) denomina 
de “acento de insistência emocional”, reproduzindo, graficamente, a duração 
da voz. Esse fenômeno é perceptível sem dificuldades na conversação oral, 
mas na comunicação mediada pelo computador, ele (o fenômeno) precisa 
ser adaptado – ou apropriado, como explica Recuero (2014), pois ao 
convencionar os signos “lindaaaaaa” e “amoooooooooo”, S1A produz uma 
escrita oralizada, driblando, portanto, as limitações peculiares às condições 
de produção desse texto conversacional, que se realiza pelo signo escrito.  
Essa grafia inovadora é considerada por Modesto (2011) e Recuero (2014) 
como pistas de contextualização importantes para suprir a ausência de 
alguns aspectos fônicos que colaboram para a construção de sentido na 
conversação mediada pelo meio digital, de forma muito parecida com a 
conversação face a face. 

Além disso, diferentemente da escrita convencional, cuja norma 
não prevê a repetição de grafemas em casos como esse, ao fazer uso desse 
recurso, S1A ilustra uma prática linguajeira cada vez mais recorrente na 
língua escrita nas redes sociais. Isso ratifica a postulação de Marcuschi 
(2007) de que, sob uma perspectiva conceptual, os gêneros de texto, sejam 
falados sejam escritos, distribuem-se ao longo de um continuum tipológico 
que “contempla a relação fala e escrita numa visão não dicotômica sob o 
ponto de vista sociointeracional” (MARCUSCHI, 2007, p. 40).

Ainda da realização linguística de S1A, destacamos como Unidade de 
Significado o signo não-verbal representado por uma carinha com olhos em 
formato de coração , um marcador paralinguístico que encerra o sentimento 
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de carinho evidenciado em toda a proposição de S1A. A esse respeito, 
convém destacar que os emoticons são signos iconográficos criados para suprir 
aspectos fisionômicos, gestuais ou emotivos comuns à conversação face a face, 
sendo uma das apropriações da comunicação mediada pelo meio digital, 
cujos significados são em parte definidos pelas ferramentas e em parte 
negociados entre os interagentes.

Considerações finais

Chegamos ao final de um caminhar que compreendeu perceber, 
intuir e organizar os dados da experiência com vistas a fazer aparecer a 
Erlebnis – o sentido da vida (RICOEUR, 1989), compreendendo que, 
no Facebook, os sujeitos “conversam” usando o português escrito com 
características de uma comunicação face a face. Nessa interação emergente 
com as tecnologias digitais, novos usos são construídos e convencionados, 
de forma colaborativa, de modo a “[...] criar uma repentina convergência 
de interesses em torno de uma notícia, uma música ou um vídeo do You 
Tube” (KIRKPATRICK, 2011, p.17). 

Na tessitura da conversação digital, percebemos características 
muito próximas da oralidade, dada a presença de Marcadores 
Conversacionais que se manifestam por meio de signos linguísticos 
(representando aspectos verbais e prosódicos) e semiológicos (por meio 
de ícones representando emoções, os emoticons). A descrição analisada 
revela que os interagentes organizam as trocas comunicativas recorrendo a 
marcadores conversacionais verbais, com função pragmática,  para veicular 
informações referentes ao destinatário daquilo que é dito e solicitar o 
envolvimento do interlocutor; reconstroem, através da escrita oralizada,  
os fenômenos da duração – extensão de um som no tempo (DUBOIS et 
al., 1998) e da entoação, recursos prosódicos muito utilizados em uma 
situação comunicativa face a face;  recorrem a ícones disponíveis pela 
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própria ferramenta de comunicação, economizando palavras e toques na 
construção de sentidos e na tessitura de textos conversacionais cada vez 
mais multimodais, no intuito de revelar as emoções e atitudes dos falantes. 

Outrossim, os dados da nossa pesquisa evidenciam a necessidade 
de reconhecermos a plasticidade da língua e a criatividade dos sujeitos, na 
interação com o sistema dessa língua e com os seus pares, demonstrando 
“[...]uma inteligência coletiva sempre capaz de produzir e explorar novas 
formas” (LEVY, 2001, p. 152) e revelando a fala e a escrita como um 
continuum tipológico de práticas sociais (MARCUSCHI, 2007). Isto porque 
a língua é uma forma que só adquire completude se possuir também uma 
eficiência pragmática.

Nosso trabalho não esgota a possibilidade de novos olhares, o que 
certamente desvelaria outras faces do fenômeno de nossa investigação. Esperamos 
que isso deixe abertura a futuros estudos acerca do imbricamento histórico entre 
sociedade, tecnologia e comunicação, delineando novas perspectivas de estudo 
nesse campo de investigação ainda tão carente de pesquisas. 
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A CONSTRUÇÃO DE SENTIDO(S) NO TEXTO DIGITAL: uma 
análise da dêixis pessoal em textos-comentários produzidos na 

rede social Facebook

Evaldo Carlos de Oliveira Cardoso

Veraluce da Silva Lima

As interações comunicativas no espaço da Internet vêm se 
tornando um campo fértil para investigações linguísticas, especialmente, 
no âmbito da Linguística Textual. E um dos fatos que chamam a atenção 
dos pesquisadores do texto – no caso em questão, do texto digital –, é que 
nunca se escreveu/teclou tanto como atualmente. “A escrita teclada nos 
torpedos e redes sociais, blogues pessoais, chats, ICQs e tantos outros que 
tais têm elevado exponencialmente a interação pela linguagem verbal” 
(PASSARELLI, 2012, p. 33). Essa profusão de realizações linguísticas 
tem, portanto, um potencial significativo para a construção de corpus em 
diversos estudos em torno da língua(gem).

Foi partindo desse contexto que empreendemos nosso estudo 
acerca da construção de sentido(s) no texto digital, tendo como foco o 
processo de referenciação dêixis pessoal, a partir das realizações linguísticas 
emergentes dos textos-comentários produzidos por sujeitos interagentes 
na rede social Facebook, o que corresponde a uma parte dos resultados que 
encontramos quando realizamos nossa pesquisa de Mestrado1. 

Para tanto, conduzimos nosso percurso investigativo a partir da 
seguinte questão-norteadora: De que forma a dêixis pessoal contribui para 
a construção de sentidos no texto digital? 

1 O trabalho completo – A CONSTRUÇÃO DE SENTIDO(S) NO TEXTO 
DIGITAL: um olhar fenomenológico – pode ser acessado a partir do seguinte 
link do repositório de Teses e Dissertações da Universidade Federal do Maranhão: 
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/2779 .

https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/2779
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Em busca de resposta(s) para essa questão, buscamos investigar 
aspectos do texto digital que o diferem do texto convencional impresso 
e analisar a dêixis pessoal em suas ocorrências nas realizações linguísticas 
de sujeitos interagentes no Facebook, para compreender as nuances 
da construção de sentido(s) no texto digital. Nesse sentido, adotamos a 
pesquisa qualitativa de base fenomenológica como nossa metodologia, 
cujos processos fundamentais estão devidamente descritos em um tópico 
específico deste trabalho. 

Assim sendo, para consolidar teoricamente nossa pesquisa, 
construímos um arcabouço teórico a partir dos seguintes autores: Alves 
Filho (2013), Barton e Lee (2015), Cavalcante (2011/2012), Crystal 
(2001), Koch (2010/2015/2017), Lahud (1979), Marcuschi (2010), 
Monteiro (2008), Recuero (2014), Shepherd e Saliés (2015), entre outros. 

Partimos da premissa de que teoria e metodologia devam ser 
sempre convergentes, pois é a partir dessa convergência que as faces do 
fenômeno em investigação são reveladas, promovendo as descobertas que 
fazem com que o fazer científico esteja em constante evolução. 

A Internet e a ressignificação do texto nas pesquisas linguísticas 

Com o advento da Internet, a prática de escrita e de comunicação como 
um todo vem passando por atualizações significativas. Nos diversos espaços 
e interfaces da Web – sites, blogs, e-mails e redes sociais, como WhatsApp, 
Facebook, Instagram, Twitter, entre outros –, um novo tipo de texto emergiu, 
o texto digital, cujas características, como fluidez, dinamicidade e conexões 
hipertextuais, o diferem dos textos convencionais produzidos de forma off-
line2. Essa ressignificação desencadeou uma grande transformação nos 
estudos linguísticos em geral, pois conceitos desenvolvidos nas três últimas 

2 O termo “off-line” não é aqui utilizado para designar os textos escritos com a “internet 
desligada”, mas para referir-se aos textos produzidos “fora da Web”, da forma tradicional.



144

ESTUDOS DA LINGUAGEM: da descrição linguística a suas interpretações - Volume 2

décadas, e já tidos como estabilizados, vieram abaixo, fato que é enfatizado 
por Barton e Lee (2015) em suas pesquisas sobre a linguagem on-line nas 
práticas discursivas digitais. Para esses estudiosos,

A palavra “texto” é um exemplo. Antes de tudo, não se pode 
mais pensar em textos como relativamente fixos e estáveis. 
Eles estão mais fluidos com as virtualidades mutantes das 
novas mídias. Além disso, estão se tornando cada vez mais 
multimodais e interativos (BARTON; LEE, 2015, p. 31).

Logo, em razão dessas novidades advindas da Internet e das 
transformações tecnolinguísticas que vem protagonizando, não têm faltado 
previsões alarmistas sobre o desaparecimento do texto impresso clássico, 
materializado em livros, revistas, enciclopédias e em tantos outros suportes 
textuais. Mas isso não passa mesmo de alarmismo sem fundamento, já 
refutado por estudiosos do ciberespaço, como Lévy (2011), que questiona 
e, ao mesmo tempo, refuta essas previsões: 

A multiplicação das telas anuncia o fim do escrito, como dão 
a entender certos profetas da desgraça? Essa ideia é muito 
provavelmente errônea. Certamente o texto digitalizado, fluido, 
reconfigurável à vontade, que se organiza de um modo não 
linear, que circula no interior de redes locais ou mundiais das 
quais cada participante é um autor e um editor potencial, esse 
texto diferencia-se do texto clássico (LÉVY, 2011, p. 50).

Contrariamente ao que tem sido propagado em relação ao 
f im do texto escrito, com o processo de virtualização, haverá uma 
ressurgência, ou seja, teremos um devir do texto como se tivéssemos 
acabado de inventar a escrita (LÉVY, 2011). 

Partindo dessa premissa, e com a finalidade básica de investigar 
as realizações linguísticas de sujeitos que interagem nos espaços virtuais, 
surgiu no meio acadêmico, a Linguística da Internet, cujos fundamentos 
epistemológicos podem ser verificados nos trabalhos de Crystal (2001), 
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Shepherd e Saliés (2013), Barton e Lee (2015), Levy (2010/2011), 
Marcuschi (2010), Recuero (2014), entre outros. Não se trata, no entanto, 
de uma nova linguística, no sentido estrito, mas de uma linguística aplicada, 
alicerçada nas diversas subáreas da Linguística.

Nesse contexto, podemos dizer que,

na atual sociedade da informação, a Internet é uma espécie de 
protótipo de novas formas de comportamento comunicativo. 
Se bem aproveitada, ela pode tornar-se um meio eficaz de lidar 
com as práticas pluralistas sem sufocá-las, mas ainda não sabemos 
como isso se desenvolverá (MARCUSCHI, 2010, p.15-16). 

Essas novas formas de comportamento comunicativo referidas pelo 
autor podem ser analisadas linguisticamente em múltiplos enfoques, a depender 
das necessidades da pesquisa. Em nosso caso, investigamos a construção de 
sentido(s) no texto digital a partir de uma análise do processo referencial dêixis 
pessoal em textos-comentários produzidos na rede social Facebook.

Diante disso, entendemos que falar de texto digital é, também, 
falar de hipertextualidade, isto é, de “um conjunto multienunciativo de 
hipertextos, em razão de sua heterogeneidade” (CAVALCANTE, 2012, p. 
56). Contudo, tendo a consciência da impossibilidade de oferecermos uma 
visão ampla sobre a hipertextualidade e os múltiplos gêneros textuais que 
alberga, neste trabalho, atemo-nos a discorrer, suscintamente, somente 
sobre o gênero comentário, em razão de nossa pesquisa ter como corpus 
de investigação uma seleção de textos-comentários extraídos da rede social 
Facebook, conforme descrição, a posteriori, de nossa metodologia. 

Conforme Monteiro (2008), esse tipo de gênero textual faz parte 
dos gêneros opinativos integrados aos gêneros jornalísticos. E como nos 
explicam Alves Filho e Santos (2013), o comentário, como outros gêneros 
do meio impresso, migraram para o ambiente on-line, tendo um uso bem 
mais intenso e frequente, em virtude do fluxo comunicacional na Internet.
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O comentário online, assim como outros gêneros do meio 
impresso (a exemplo da carta de leitor), atende à necessidade 
social de manifestação da opinião pública na esfera 
jornalística além de responder a um posicionamento cultural 
da mídia que visa incentivar a participação responsiva de 
todos os leitores por meio da opinião destes sobre as notícias 
veiculadas. Não se trata de um gênero completamente nascido 
no meio digital, embora o meio digital tenha possibilitado um 
uso mais intenso e frequente. No final das notícias de muitos 
portais é comum encontrarmos um espaço para a publicação 
dos comentários, acompanhados de frases tais como: Deixe 
seu comentário; Seja o primeiro a comentar essa notícia. Ou seja, 
assistimos a um encorajamento explícito para a manifestação 
das opiniões pessoais no espaço intitulado de comentário 
(ALVES FILHO; SANTOS, 2013, p. 83).

Todavia, mesmo sendo característico do meio jornalístico, o 
comentário, no contexto da comunicação virtual, não ficou restrito a esse 
meio. No ambiente digital, as pessoas comentam sobre vários assuntos e 
não apenas sobre matérias de algum jornal ou revista, mesmo que esses 
veículos possuam versões digitais. Além disso, os portais jornalísticos já 
deixaram de ser os únicos espaços on-line em que o hiperleitor/internauta 
pode comentar. Graças aos recursos da Internet, é possível que dada notícia 
seja copiada de um portal estritamente jornalístico para alguma rede social, 
podendo aí também ser comentada. Em outras palavras, é comum às redes 
sociais da Internet que possibilitam a realização de postagens também 
possuírem em suas interfaces espaços próprios para “comentar”, o que 
ocorre, por exemplo, na rede social Facebook.

Nessa rede social, a dinâmica do comentário ocorre em três 
movimentos básicos: a postagem, os comentários sobre a postagem 
e os comentários sobre os outros comentários (SPADARO, 2013), 
semelhantemente ao que acontece nos portais de notícias, quando, “numa 
sequência de comentários, podemos ter aqueles que, embora mantenham 
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um diálogo com a notícia, referem-se mais diretamente a um determinado 
comentário” (ALVES FILHO; SANTOS, 2013, p. 83).

Isso posto, a partir das ideias de Koch (2010), propugnamos que o 
processo de construção de sentido(s) das/nas realizações linguísticas que 
compõem os textos-comentários produzidos por sujeitos interagentes no 
Facebook acontece mediante o seguinte entendimento:

Dentro da concepção de lingua(gem) como atividade 
interindividual, o processamento textual, quer em termos 
de produção, quer de compreensão, deve ser visto como 
uma atividade tanto de caráter linguístico, como de 
caráter sociocognitivo [...].
Nessa atividade de produção textual, os parceiros mobilizam 
diversos sistemas de conhecimentos que têm representados na 
memória, a par de um conjunto de estratégias de processamento 
de caráter sociocognitivo e textual (KOCH, 2010, p. 31). 

Com base nesse pressuposto, consideramos que, na comunicação 
em rede, principalmente no que diz respeito à emissão de opinião sobre os 
diversos assuntos veiculados nos ambientes interativos,  

O modo de interação entre os interlocutores envolvidos no 
processo de produção e recepção dos comentários acontece 
numa situação interativa em que o leitor é motivado a expor 
sua opinião obedecendo a regras sociais e institucionais 
inerentes à esfera de produção e circulação do gênero 
comentário online (ALVES FILHO; SANTOS, 2013, p. 83).

É a partir dessa interação que o processo de construção de sentido(s) 
acontece nas redes sociais da Web. Assim, para compor os comentários, 
os sujeitos interagentes se valem de uma seleção de referentes, que são 
construídos por meio de trocas, de negociação, de forma bem mais dinâmica 
do que na comunicação fora do ciberespaço, e de processos referenciais – 
como a dêixis pessoal, nosso objeto de investigação neste trabalho. 
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O processo referencial dêixis pessoal

Para empreendermos nosso estudo sobre a construção de sentido(s) 
no texto digital, a partir de uma análise da dêixis pessoal nos textos-
comentários do Facebook, julgamos como sendo necessária a realização de 
uma breve abordagem sobre esse processo referencial, antes de partirmos 
para a análise dos dados propriamente dita.

A dêixis, como os demais processos referenciais, é um fenômeno 
linguístico-discursivo cuja função passa, como propõe Cavalcante (2011, 
2012), pela compreensão de que, na relação entre língua e práticas sociais, 
os referentes não são uma entidade inerte, ou, usando o próprio termo 
empregado pela autora, não são uma entidade “congelada”. Ao contrário 
disso, os referentes fazem parte de um processo indeterminado e instável de 
referenciação. E é a partir daí que os processos de introdução referencial e 
anafóricos – lato sensu – são construídos, e em cujo contínuo os dêiticos são 
estabelecidos. Nesse contexto, dependendo da maneira como concebemos 
a dêixis, é possível percebermos as introduções referenciais e as anáforas 
como sendo “dêiticas” e “não-dêiticas”. 

As funções individuais desses dois processos referenciais são as 
seguintes: à anáfora cabe retomar um referente (objeto de discurso), de 
forma direta, indireta ou por encapsulamento – quando resume uma 
porção do texto –, já à dêixis cabe mostrar a situação de enunciação. 

No caso específico da dêixis pessoal, podemos definir seu conceito 
“como expressão utilizada pelo sujeito para remeter aos interlocutores, ou seja, 
às pessoas do discurso (EU e TU/VOCÊ)” (CAVALCANTE, 2012, p. 130).

Para melhor compreendermos esse preceito teórico, observemos o 
excerto de uma composição musical do cantor e compositor Roberto Carlos:

(1)
Eu tenho tanto pra lhe falar
Mas com palavras não sei dizer
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Como é grande o meu amor por você [...]
Fonte: < https://www.letras.mus.br/roberto-carlos/48570/>.

Temos nesse trecho da letra um caso típico de dêixis pessoal, com a 
identificação dos interlocutores em uma situação de comunicação, a partir da 
função dêitica desempenhada pelos pronomes pessoais explícitos Eu e você 
que, em outras situações co(n)textuais, poderiam aparecer de forma elíptica, 
sendo identificados pelas desinências verbais, como no exemplo a seguir: 

(2)
Quando contemplo, a Tua face,
Tua paz envolve o meu ser. 
[...]
Fonte: < https://www.letras.mus.br/mensagem-brasil/737701/>. 

Ao observarmos o verso “Quando Ø contemplo, a Tua face”, vemos 
a presença da primeira pessoa do discurso – “eu” – que não está explícita, 
daí o símbolo que inserimos (Ø), representativo dessa ausência, mas que 
pode ser identificada a partir da desinência verbal “-o” (contempl-o). 
Vemos, também,  o “tu”, representado pelo possessivo “Tua”, que evoca a 
segunda pessoa do discurso.  

Para além desse aparato linguístico-gramatical que consubstancializa 
os dêiticos pessoais e nos permite identificá-los no co(n)texto, é importante 
que, no que tange à significação dêitica, consideremos as circunstâncias 
discursivas em que se manifestam. 

Sobre essa questão, afirma Lahud (1979, p.68)):

A significação de um dêitico deve fornecer uma indicação 
que permita a identificação, o isolamento do objeto 
denotado, mas que seja de tal ordem que o conhecimento das 
circunstâncias discursivas torne-se uma condição necessária 
para a determinação exata desse singular.

Assim sendo, considerando a significação e as circunstâncias 
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discursivas dos excertos (1) e (2) que utilizamos para exemplificar a 
ocorrência textual de dêiticos pessoais, vemos que esse tipo específico de 
dêixis faz emergir uma subjetividade (com)partilhada, reforçando a ideia 
de que o processo de construção de sentido(s) de um texto (digital ou não) 
se dá por meio da interação e da negociação, aspecto que retomaremos em 
nossa análise dos dados. 

A metodologia

Em nossa análise, adotamos uma abordagem qualitativa de cunho 
fenomenológico, realizada a partir de três momentos: a Descrição – 
momento em que voltamos nossa consciência para o fenômeno em 
investigação, indo ao encontro dos discursos ingênuos dos sujeitos da 
pesquisa; a Redução fenomenológica (epoché) – em que selecionamos as 
partes da Descrição que julgamos ser relevantes para a  nossa investigação; 
a Compreensão/Interpretação – momento em que buscamos especificar 
o significado, apropriando-nos das unidades significativas retiradas das 
realizações linguísticas dos sujeitos da pesquisa (MARTINS, 1992/2003). 

Em consonância com esses três momentos, realizamos dois tipos de 
análise: a Análise Ideográfica, momento em que, diante das realizações 
linguísticas naturais e espontâneas de nossos sujeitos de pesquisa – neste 
caso, as oriundas das interações comunicativas ocorridas na rede social 
Facebook – , buscamos identificar as Unidades de Significado; e a Análise 
Nomotética, etapa em que também realizamos um movimento de 
aproximação e afastamento em relação ao fenômeno, buscando perceber 
as convergências e idiossincrasias dos sentidos já iluminados pela Análise 
Ideográfica (MARTINS, 1992/2003). 

Dessa forma, por meio da confluência das Unidades de Significado, 
identificamos as categorias abertas, que foram analisadas com a intenção de 
fazer aparecer os encadeamentos de sentido possibilitados pelo texto. Neste 
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trabalho, apresentamos a análise de apenas uma categoria, em vista de sua 
relação direta com o processo referencial que investigamos, a dêixis pessoal. 

Para a coleta dos dados de nossa pesquisa, criamos uma página no 
Facebook, a Debate News, alimentada com postagens sobre temas diversos, 
entre maio de 2017 e janeiro de 2018. Contudo, para este estudo, selecionamos 
somente os comentários a respeito destes temas: “Nomofobia”, “A liberdade 
de expressão nas redes sociais”, “Pedido de aumento salarial pela Ministra dos 
Direitos Humanos no governo Temer” e “A redução da maioridade penal”. A 
partir daí, capturamos, por meio de Prints Screens (garantindo a fidedignidade 
dos dados), os textos-comentários que constituem nosso corpus de análise, 
conforme demonstrado na figura abaixo. 

Figura 1: Demonstrativo de uma Descrição Fenomenológica3

Fonte: www.facebook.com

3 Em nossa Dissertação de Mestrado, de onde provêm as informações que aqui 
apresentamos, construímos 4 (quatro) Descrições semelhantes à figura 1. Contudo, para 
este trabalho não poderíamos apresentá-las na íntegra, a fim de não infringirmos seus 
limites estruturais. Dessa forma, optamos por fazer apenas uma demonstração. 
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Os dados coletados dos textos-comentários que constituem as 
Descrições dos sujeitos da pesquisa são apresentados como S1 (Sujeito 1), S2 
(Sujeito 2), e, assim por diante, com o intuito de preservarmos suas identidades. 

A dêixis pessoal nos textos-comentários do Facebook

Concluída a explicitação das descrições dos sujeitos, realizamos 
o cruzamento ou interconexão das Unidades de Significado, as quais 
convergiram para as categorias abertas, cuja nomeação feita pelo 
pesquisador, dentro dos pressupostos metodológicos da fenomenologia, 
acontece mediante um olhar aprofundado que explicita nuances do 
fenômeno investigado. 

Em nossa pesquisa, as categorias abertas não recriam as categorias 
já existentes dentro dos processos referenciais, isto é, não são invenções 
novas. São abertas em virtude da maneira como foram explicitadas, a partir 
daquilo que o fenômeno referenciação, naturalmente, nos revelou. 

Esclarecemos, para tanto, que o presente estudo se configura 
como um recorte de um trabalho-fonte bem mais denso, nossa pesquisa 
de Mestrado, conforme explicado em nossas considerações iniciais. Assim 
sendo, apresentamos aqui apenas Unidades de Significado que deram origem 
à categoria aberta que aqui analisamos, isto é, uma única categoria que 
denominamos SUJEITOS ENUNCIADORES, conforme o quadro a seguir:
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Quadro 1: Quadro de Convergência das Descrições e Identif icação da(s) 
Categoria(s) Aberta(s)

CATEGORIA ABERTA: SUJEITOS ENUNCIADORES

UNIDADES DE SIGNIFICADO DESCRIÇÕES
ñ existe dependência do cll na minha opinião / só [eu] acho 
errado os pais desde cedo estimularem as crianças a usar o cllr 
em vez de brincar (S1)

D1

...para mim, nunca foi uma droga, logo [eu] n vejo nada de 
tão interessante (S1)

D1

[Eu] Discordo... [eu] acho que é uma droga ... (S2) D1
[Eu] Discordo tbm ... (S3) D1
[Eu] Concordo (S4) D1
[Eu] Creio q para haver uma harmonia entre ambas as partes 
deveria existir um limite (S3)

D2

Pra mim, liberdade de expressão é você expor uma ideia de 
forma educada e não perder a classe (S7)

D2

Se você é arrogante, naturalmente não será educada! (S7) D2
[Eu] Acho que ela quer é se aparecer... (S1) D3
[Eu] Só acho que ela passou dos limites... /.... [eu] queria 
trabalhar no lugar dela e ganhar aquele salário. 😒 (S2)

D3

[Eu] Queria ver se ela sobreviveria... (S4) D3
Pra mim, essa Ministra nunca passou necessidade de 
verdade... (S5)

D3

Resolver o problema da delinquência [eu] acho difícil uma 
vez q está é fruto da desigualdade social... (S1)

D4

[Eu] Acho q a diminuição da delinquência viria a ser uma 
consequência da redução da maioridade. (S2)

D4

...[eu] creio q esse problema n vai ser resolvido (S3) D4
[Eu] Concordo plenamente D4
Essa questão de dizer que menor de idade não “pensa”, é pura 
mentira (S4)

D4

Fonte: Elaborado pelo autor do texto
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Esta Categoria Aberta – SUJEITOS ENUNCIADORES –, nome que 
adotamos para refletirmos sobre o fenômeno dêitico nos textos-comentários 
da rede social Facebook, no casso em questão, a dêixis pessoal, está revelada 
nas Unidades de Significado destacadas nas Descrições a seguir:

ñ existe dependência do cll na minha opinião / só [eu] acho 
errado os pais desde cedo estimularem as crianças a usar o cllr em 
vez de brincar (D1)
...para mim, nunca foi uma droga, logo [eu] n vejo nada de tão 
interessante (D1)
[Eu] Discordo... [eu] acho que é uma droga ... (D1)
[Eu] Discordo tbm ... (D1)
[Eu] Concordo (D1)
[Eu] Creio q para haver uma harmonia entre ambas as partes 
deveria existir um limite (D2)
Pra mim, liberdade de expressão é você expor uma ideia de forma 
educada e não perder a classe (D2)
Se você é arrogante, naturalmente não será educada! (D2)
[Eu] Acho que ela quer é se aparecer... (D3)
[Eu] Só acho que ela passou dos limites... /.... [eu] queria trabalhar 
no lugar dela e ganhar aquele salário. 😒 (D3)
[Eu] Queria ver se ela sobreviveria... (D3)
Pra mim, essa Ministra nunca passou necessidade de verdade... (D3)
Resolver o problema da delinquência [eu] acho difícil uma vez q está 
é fruto da desigualdade social... (D4)
[Eu] Acho q a diminuição da delinquência viria a ser uma 
consequência da redução da maioridade. (D4)
...[eu] creio q esse problema n vai ser resolvido (D4)
[Eu] Concordo plenamente 
Essa questão de dizer que menor de idade não “pensa”, é pura 
mentira (D4)

Nessas Unidades de Significado explicitadas (D1, D2, D3 e D4), a 
categoria Sujeitos Enunciadores se manifesta, unanimemente, sob a forma 
de dêixis representada pelos dêiticos pessoais, e “os pessoais são os dêiticos 
por excelência, porque remetam diretamente aos sujeitos da enunciação, 
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o que se reflete na concordância verbal, de primeira e segunda pessoas 
gramaticais” (CAVALCANTE, 2011, p. 96). 

Colocamo-nos, portanto, diante de sujeitos cujos propósitos 
comunicativos consistem na manifestação de opiniões pessoais sobre 
determinados assuntos que lhes foram/são apresentados a partir de 
postagens veiculadas na rede social Facebook, fazendo com que seja natural 
a ocorrência do fenômeno dêixis pessoal.

Ao enunciarem, esses sujeitos põem em evidência o caráter 
intersubjetivo da língua(gem), intersubjetividade essa que se revela 
como uma subjetividade (com)partilhada (CAVALCANTE, 2012). Isso 
significa dizer que, “nas interações, as ideias não se processam na mente 
de cada sujeito, mas dependem de como cada um percebe a ação dos 
outros” (CAVALCANTE, 2012, p. 110), comprovando a negociação e a 
interação no ato de referir, conforme podemos observar nestas Unidades 
de Significado em destaque nas seguintes realizações linguísticas: 

ñ existe dependência do cll na minha opinião / só [eu] acho 
errado os pais desde cedo estimularem as crianças a usar o cllr em 
vez de brincar (D1)
[Eu] Discordo... [eu] acho que é uma droga ... (D1)

As Unidades de Significado revelam que a resposta reativa do 
sujeito em “[Eu] Discordo... [eu] acho que é uma droga ...” (D1) torna-se 
possível, dentro desse processo enunciativo, a partir do que foi percebido 
por esse sujeito acerca do enunciado anterior: “ñ existe dependência do 
cll na minha opinião / só [eu] acho errado os pais desde cedo estimularem 
as crianças a usar o cllr em vez de brincar” (D1), ratificando, portanto, as 
subjetividades (com)partilhadas a que nos referimos anteriormente.

Além disso, ao considerarmos a questão da interlocução nas práticas 
enunciativas que analisamos, constatamos a não identificação cotextual 
de “para quem” o “eu-enunciador” de cada realização linguística se dirige. 
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Assim, afirmamos, com base em Mondada (1994, 1995), Cavalcante (2011, 
2012), Koch (2010, 2015, 2017) que, como o processo de referenciação 
não se realiza somente de forma cotextual, os enunciatários desses “sujeitos 
enunciadores” podem ser identificados a partir contexto sociocomunicativo 
da conversação em rede (RECUERO, 2014). 

Num processo de interação sociocomunicativa ocorrido em uma 
rede social como Facebook, os sujeitos enunciadores, embora sinalizem 
para um enunciatário/destinatário em especial ao escreverem seus textos-
comentários, não podem, em virtude do alcance dessa rede social, restringir 
a rede de interlocutores, que é (hiper)ampliada no ciberespaço (LÉVY, 
2010). 

Lahud (1979, p. 108) explica que o “tu” (ou “você”) “é o Outro que, 
mediante o processo constitutivo da ‘realidade humana do diálogo’, ‘eu’ 
coloca necessariamente como a única ‘pessoa’ imaginável além do ‘eu’”.

Trazendo essa explicação para a realidade da conversação no 
Facebook, esse “outro” pode ser pontualmente identificado no cotexto, 
quando o enunciador cita o nome de outra(s) pessoa(s) no texto-
comentário, ou quando utiliza o recurso de “marcar4” o(s) “amigo(s)”, aos 
quais são notificados automaticamente (SPADARO, 2013). Nas Descrições 
que analisamos, porém, esses recursos da interação em rede não foram 
utilizados pelos sujeitos, de forma que só conseguimos identificar os 
possíveis interlocutores por meio do contexto.

Nesse sentido, podemos presumir os interlocutores mais prováveis 
desse “eu” dêitico como sendo: a) o autor do Post; b) os demais sujeitos 
que participam do evento comunicativo (síncrona ou assincronamente 
– considerando-se as trocas de turno na interação); c) ou qualquer outro 
sujeito que, mesmo não estando entre os que iniciaram a interação, também 

4 Esta informação está disponível, para qualquer usuário do Facebook, na âncora 
“Central de ajuda”. 
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escreva seu(s) comentário(s) a posteriori. 
Tudo isso nos leva a af irmar que a realidade da comunicação 

em rede, nas tramas da hipertextualidade, é bastante complexa, como 
explica Recuero (2014):

No ambiente mediado, o controle é muito menor, justamente 
porque não se percebem todos os participantes da 
conversação. [...] As conversações podem ser visualizadas não 
apenas pelos participantes membros da comunidade, mas 
também por quaisquer outros visitantes que simplesmente 
visitem seus fóruns. As interações são permanentes 
[...]. Mesmo na ausência dos interagentes, as interações 
permanecem ali, o que permite que outros atores retomem 
a conversação e passem a desenvolvê-la mesmo na ausência 
dos demais participantes (RECUERO, 2014, p. 146-147).

É por essa razão que podemos dizer que o fenômeno dêitico é 
ressignificado em suas dimensões fundamentais a partir da interação em 
rede. Sobre isso, consideremos o seguinte: 

Pra mim, liberdade de expressão é você expor uma ideia de 
forma educada e não perder a classe (S7)

Se observarmos a Unidade de Significado “você” (pronome pessoal), 
perceberemos que ela não corresponde a um interlocutor imediato do eu-
dêitico identificado na Unidade de Significado anterior, pronome pessoal 
oblíquo “mim”, o que constitui uma forma genérica e difusa de referenciar, 
como também ocorre nesta outra realização linguística:

Se você é arrogante, naturalmente não será educada! (S7)

Portanto, podemos dizer que cada pessoa que venha a ler esse 
texto-comentário pode sentir-se, em algum momento, “destinatário” (co-
enunciador) dele. E, observando a maneira como é construído, “estamos 
vendo como os textos são intencionais na medida em que colocam em jogo 
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estratégias diversas de permitir aos interlocutores interpretar sentidos 
múltiplos” (CAVALCANTE, 2012, p. 140).

Considerações finais 

Neste trabalho, investigamos a construção de sentido(s) no texto digital 
por meio de uma análise do processo referencial dêixis pessoal, emergente das 
realizações linguísticas de sujeitos interagentes na rede social Facebook. Para 
tanto, guiamo-nos pela seguinte questão norteadora: De que forma a dêixis 
pessoal contribui para a construção de sentidos no texto digital? 

A partir dessa questão, articulamos as informações trazidas pelo 
aporte teórico com os dados que constituíram nosso Corpus de análise e 
chegamos a estas conclusões: 

1) Os sujeitos interagentes na rede social Facebook, por meio da 
construção de textos-comentários, realizam o ato de referir, portanto, o ato 
de construir sentido(s), como forma de consolidar seu “querer dizer”. Para 
tanto, constroem, colaborativamente, objetos de discurso, acionando para isso 
os processos referenciais, dentre os quais os processos dêiticos, como a dêixis 
pessoal, no movimento tríplice de ativação, reativação e desativação referencial. 

Esses sujeitos se comunicam na perspectiva da hipertextualidade, 
marcada pela não linearidade e instabilidade, aspecto que influencia 
diretamente na construção de sentido(s). Dessa forma, o ato de referir 
deiticamente no texto digital se consolida como um processo dinâmico, 
negociado e instável, conforme já apontamos em nosso arcabouço teórico.

2) A intersubjetividade, que se mostra como sendo uma subjetividade 
(com)partilhada, é revelada nas realizações dêiticas, constituindo uma 
caraterística marcante do processo de construção de sentido(s) no texto 
digital, o que não consideramos ser uma simples coincidência, em se 
tratando de interações sociocomunicativas ocorridas no Facebook, nas 
quais as ideias não se desenvolvem isoladamente na mente de cada sujeito, 
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fazendo com que o ato de compreender e de fazer compreender dependa 
de como os sujeitos interagentes percebem o modo de agir uns dos outros, 
em suas realizações linguísticas, reafirmando o caráter profundamente 
negociado e instável de todo esse processo, como o dissemos. 

Diante disso, acreditamos que nossa investigação contribui para o 
aprofundamento e amadurecimento dos estudos linguísticos no âmbito 
da Linguística Textual. Todavia, reconhecemos que ainda há muito por 
desvelar em relação ao fenômeno por nós pesquisado, sobretudo, porque a 
Linguística da Internet, em que se insere, ainda está no seu alvorecer. Logo, 
o trabalho que aqui realizamos deixa uma janela aberta para retomadas 
futuras, como é próprio das atualizações teórico-epistemológicas. 
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“PROFESSOR-HERÓI”: um olhar sobre o papel do professor 
durante a pandemia de covid-19 à luz da metáfora conceptual

Jaciara Carvalho Costa

Monica Fontenelle Carneiro

Sob o enfoque da Teoria da Metáfora Conceptual – TMC, 
abordamos breve análise do papel atribuído aos professores brasileiros por 
diversos atores sociais como as instituições escolares, a mídia jornalística, 
os pais e, também, os discentes. Demos destaque aos professores da rede 
pública de ensino, por considerarmos, de acordo com o corpus selecionado, 
que é nesse segmento que a mídia concentra sua atenção.

A pandemia de Covid-19 atingiu drasticamente, desde sua 
manifestação em nosso país até o presente momento, toda a sociedade 
brasileira, em todos os seus segmentos, com impacto mais veementemente 
percebido nas esferas da saúde, da economia e da educação. Mudanças 
e desafios, desde que foi decretado alerta máximo e paralisação de aulas 
em todo o Brasil nos meados do mês de março do ano de 2020, fazem 
parte da rotina de boa parte dos profissionais do país. No entanto, para a 
classe dos docentes, estas mudanças e desafios tornaram-se ainda maior em 
função de alguns fatores, até então pouco presentes na prática pedagógica 
da educação pública brasileira, como, por exemplo, o acesso às tecnologias 
de informação e comunicação – TICs, assim como às mídias sociais usadas 
para conversação entre as pessoas.

A abordagem da análise, a que nos propomos nesse trabalho, 
pauta-se na linguística cognitiva, à luz da metáfora conceptual - MC, que 
tem em Lakoff e Jonhson (1980) seus principais propagadores. Buscamos 
responder, por meio das expressões linguísticas usadas por alguns atores 
sociais, como o papel do professor foi alçado ao nível da metáfora conceptual 
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- PROFESSOR É UM SER COM HABILIDADES EXTRAORDINÁRIAS, 
mas comumente reconhecida pela imagem metafórica do “herói”.  

Nosso corpus é composto por expressões linguísticas extraídas 
de matérias jornalísticas publicadas na data de comemoração desse 
profissional no Brasil, 15 de outubro, do ano de 2020. Por meio da análise 
dessas expressões, como demonstraremos ao longo do texto, é possível 
verificarmos a presença da metáfora conceptual elaborada, confirmando 
o pressuposto dessa vertente da linguística cognitiva, a qual intenciona 
evidenciar que a linguagem metafórica está na base da linguagem humana 
e vincular a construção do significado às estruturas mentais e à experiência 
corporal do ser humano no mundo.

Assim, articulamos o capítulo da seguinte maneira: sucinta 
apresentação da Linguística Cognitiva – LC e da Teoria da Metáfora 
Conceptual - TMC; contextualização da pandemia Covid-19; breve 
apanhado teórico acerca da figura do herói; em seguida apresentamos a 
descrição da metodologia adotada para a coleta do corpus e análise dos 
dados; análise e discussão dos dados obtidos, isto é, de algumas expressões 
linguísticas que remetem à metáfora conceptual que identificamos; e, por 
fim, tecemos nossa conclusão baseando-nos nas análises realizadas. 

Nas duas sessões a seguir, faremos uso de descritivo presente em 
uma de nossas publicações anteriores, Costa e Carneiro (2019, 2020).

Preceitos norteadores da Linguística Cognitiva

Ainda considerada como ciência relativamente nova, quando 
comparada a outras áreas do conhecimento, a Linguística Cognitiva - LC 
adentrou aos estudos científicos na década de 1980 como superação à da 
Linguística Gerativista, de Chomsky. Para Ferraz (2011), a LC é uma nova 
vertente da linguística, representada inicialmente por um grupo particular 
de estudiosos, entre os quais se destacam George Lakoff, Ronald Langacker, 
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Leonard Talmy, Charles Fillmore e Gilles Fauconnier. Sua função basilar é 
explicar como se dá a aquisição e o processamento da fala (SOUSA, 2017), bem 
como o desvendamento da construção do significado das formas (significante), 
enfatizando que o sentido não pode ser explicado somente pela linguagem, 
mas é resultado de uma ação de interação entre a mente humana e suas 
experiências com o mundo, conforme discorre Sousa (2007, 2017, p.11-12):

[...] O significado se constrói através da consideração da 
realidade da mente e do uso. [...] A realidade existe, mas não 
independe de nós. O modo como a percebemos depende 
de nossa contingência biológica e cultural, além de nossa 
cognição. [...] A experiência é a base para o conhecimento, o 
contexto participa da construção da linguagem. 

Os seguidores dessa ciência defendem que, para LC, as experiências 
humanas adquiridas pela interação corporal com o mundo, bem como 
as derivadas de cada cultura da qual o ser humano faz parte, atuam 
decisivamente na construção da linguagem.

[...] É nessa mescla que se constitui a singularidade da espécie 
humana e, dentro da espécie, a singularidade de culturas 
diferentes, que lidam com o mundo de forma diferente e de 
comunicam de formas distintas. (SOUSA, 2017, p. 12)

A construção de linguagem humana compreendida dessa maneira vai 
de encontro aos princípios propagados pela corrente da linguística gerativa, 
para a qual o homem já traz consigo mecanismo biológico específico e 
suficientemente responsável pelo desenvolvimento da linguagem, ao qual foi 
denominado de faculdade da linguagem no sentido estrito – NFL.

Não podemos desconsiderar a existência e a operação dos aparatos 
biológicos necessários à aquisição e ao desenvolvimento da linguagem 
verbal (fala). Contudo, para os cognitivistas, tais aparatos têm relação direta e 
indissociável com a interação com o mundo externo no processo de construção 
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da linguagem humana, como enfatiza Sousa (2017, 2017, p.13):

Temos áreas cerebrais que são predominantemente responsáveis 
pelas funções ligadas à linguagem, mas não só essas áreas estão 
envolvidas no processo. Elas se relacionam com outras ligadas 
a nossos sentidos básicos para expressar reações, sensações e 
emoções ligas aos eventos pelos quais passamos. 

A linguagem humana, assim compreendida, resulta de fatores 
ligados aos domínios da biologia, cultura e imaginação, pois não produzimos 
novas formas (significantes e significado) apenas pelo fato de ser possível, 
mas porque elas são resultantes de nossas necessidades comunicativas, uma 
vez que precisamos expressar situações e experiências que acontecem a 
todo tempo em nossas vidas.

Chegamos assim, tomando por base essa premissa na construção 
da linguagem, à diferenciação entre aquilo que a LC como conhecimento 
de dicionário e como conhecimento enciclopédico. O primeiro, amplamente 
utilizado pelos formalista-gerativistas, considera o significado de um termo 
dissociado de outras áreas do conhecimento; enquanto o segundo é a base 
da LC, que busca associar o contexto à construção do significado por meio 
de relações interdisciplinares.

Para a LC, dessa forma, a escrita é fator determinante para o 
desenvolvimento da linguagem humana. Para os cognitivistas, a escrita 
contribui com a categorização e a construção de significados dos elementos 
do mundo desenvolvidos pelo homem, considerando sua interação social 
e cultural “por meio de um código partilhado, conseguimos comunicar 
nossas visões particulares em momentos distintos. [...] Construir uma 
significação exige levar em conta o recorte social e interacional” (SOUSA, 
2017, p. 16). Assim, ressalta Ferraz (2011, p.14):

A Linguística Cognitiva defende que a relação entre palavra 
e mundo é mediada pela cognição. Assim, o significado 
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deixa de ser um reflexo direto do mundo, e passa a ser visto 
como uma construção cognitiva através da qual o mundo 
é apreendido e experienciado. Sob essa perspectiva, as 
palavras não contêm significados, mas orientam a construção 
do sentido. (Grifos da autora)

Diante dessa concisa, mas imprescindível, retomada de conceitos 
da LC, podemos concluir que, diferente do que foi disseminado pelo 
Gerativismo de Chomsky, um termo linguístico não contém todo o 
significado em si mesmo, esse significado é construído a partir do contexto 
de uso, como afirma Miranda (2002, p. 61): “o significante é apenas uma 
pista suscitadora das etapas semântico-cognitivas-sociais da linguagem”. 
Tanto assim, que um termo, uma expressão ou sentença podem assumir 
diferentes significados, dependendo do contexto e de quem os produz.

Breve exposição da Teoria da Metáfora Conceptual – TMC 

A metáfora habitualmente era e, para alguns, continua sendo apenas 
uma figura estilística, como um adorno da linguagem, sendo há séculos tratada 
sob a visão aristotélica. De acordo com essa visão, a metáfora, e outras espécies 
de linguagem figurada, são próprias da comunicação poética e da persuasiva 
(ZANOTTO et al, 2002).

Na década de 1970, aconteceu o que passou a ser conhecido como 
uma virada paradigmática na ciência linguística, pois a metáfora, até então 
considerada como desvio da linguagem objetiva, rompe com o pressuposto 
fundamental do objetivismo linguístico, que considerava a linguagem 
como espelho da realidade objetiva, em que o ser humano tem acesso 
a verdades absolutas e incondicionais sobre o mundo por meio dessa 
linguagem, e passa a ser entendida como operação cognitiva imprescindível 
na construção de nosso pensamento e de nossa ação linguística (COSTA; 
CARNEIRO, 2019, p.144), de forma que para Ortony (1993, p. 2, apud 



167

“PROFESSOR-HERÓI”: um olhar sobre o papel do professor durante a pandemia de covid-19 à luz da 
metáfora conceptual

LAKOFF, JOHNSON, 2002, p. 13) a ideia central desse novo paradigma 
“é de que a cognição é resultado de uma construção mental [...] (sendo) o 
conhecimento da realidade tenha sua origem na percepção, na linguagem 
ou na memória, precisa ir além da informação dada”, ou seja, a construção 
de sentido emerge da interação entre a informação com o conhecimento 
preexistente do sujeito (COSTA; CARNEIRO, 2019, p.144). 

Em 1980, dessa forma, é lançada a obra “Metaphors we live by” de 
Lakoff e Johnson, popularizada como o marco desse novo paradigma, obtendo 
sua tradução para o português somente em 2002. Essa obra revolucionou as 
bases das pesquisas sobre metáfora, visto que esses autores, debruçaram-se 
em análises de expressões linguísticas, e postularam a existência de metáforas 
conceptuais (MC) responsáveis pelas construções de nosso pensamento e de 
nossa ação linguística. Segundo esses autores, as metáforas conceptuais são 
presentes em nossas experiências cotidianas, influenciando nossa forma de 
pensar e de agir quando nos comunicamos, princípio presente nos estudos da 
TMC, como em Zanotto et al. (2002, p. 21) que o ratificam quando expressam 
que “a linguagem cotidiana é densamente metafórica e parcialmente literal”. 
Zanotto et al. (2002) reforçam que a análise, realizada por  Lakoff e Johnson, 
da metáfora conceptual DISCUSSÃO É GUERRA presente em diversas 
expressões linguísticas do cotidiano demonstra que as MC “não são aleatórias, 
mas formam um todo coerente”. 

Essa conclusão, de acordo com Costa e Carneiro (2019), foi estabelecida 
em função de que Lakoff e Johnson (2002, p. 46) conseguiram evidenciar que 
essa metáfora conceptual faz parte do sistema ordinário do pensamento e da 
linguagem, pois a identificaram em diversas expressões linguísticas usadas 
costumeiramente relacionando discussão à guerra. Para citar algumas delas 
presentes na obra inicial de Lakoff e Jonhson (2002): “Seus argumentos 
são indefensáveis”; “Jamais ganhei uma discussão com ele”; “Destruir sua 
argumentação”, complementando, esses autores esclarecem que:
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É importante perceber que não somente falamos sobre 
discussão em termo de guerra. Podemos realmente ganhar 
ou perder uma discussão. Vemos as pessoas com quem 
discutimos como um adversário. Atacamos suas posições 
e defendemos as nossas. Ganhamos e perdemos terreno. 
Planejamentos e usamos estratégias. Se achamos uma 
posição indefensável, podemos abandoná-la e colocar-nos 
numa linha de ataque. Muitas das coisas que fazemos numa 
discussão são parcialmente estruturadas pelo conceito de 
guerra. Embora não haja batalha física há uma batalha verbal, 
que se reflete na estrutura de uma discussão – ataque, defesa, 
contra-ataque etc. É nesse sentido que DISCUSSÃO É 
GUERRA é uma metáfora que vivemos na nossa cultura; ela 
estrutura as ações que realizamos numa discussão. (LAKOFF, 
JONHSON 2002, p.47, grifos do autor)

A TMC e os tipos de metáforas

Seguindo o que inicialmente apresentamos em Costa e Carneiro 
(2020), retomamos aqui, ainda que de forma breve, mas com o intuito de 
deixar os conceitos mais aparentes nas análises propostas neste trabalho, 
a classificação apontada por Lakoff e Johnson (2002) para as metáforas 
conceptuais. Sendo elas do tipo estrutural, orientacional e ontológica. 

As MC do tipo DISCUSSÃO É GUERRA foram denominadas por 
Lakoff e Johnson (2002) como estruturais porque, segundo tais metáforas, 
podemos compreender e vivenciar uma coisa em termos de outra. Nesse 
exemplo específico experienciamos a discussão como se fosse uma guerra. 
Além desse tipo de MC, os autores registraram também outros dois tipos: 
as orientacionais e as ontológicas. Faremos sucinta explanação acerca de 
cada uma delas, com o intuito de darmos base à análise de nossos dados, 
que se fará à luz da metáfora conceitual do tipo ontológica.

Para iniciarmos nossas considerações sobre as MC orientacionais 
e ontológicas, cabe-nos reforçar o postulado defendido por Lakoff e 
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Jahnson (2002, p. 57) em “Metaphors we live by” de que “quando dizemos 
que um conceito é estruturado por uma metáfora, queremos dizer que 
ele é parcialmente estruturado e que ele pode ser expandido de algumas 
maneiras e não de outras”. Tal critério é fundamental para a compreensão 
das metáforas orientacionais e, em especial, das ontológicas.

As metáforas orientacionais, como é sugerido pela própria 
denominação, em sua grande maioria, referem-se a conceitos de orientação 
espacial do tipo: para cima – para baixo, centro – periférico, dentro – fora, frente 
– trás etc. Lakoff e Johnson (2002) defendem que a metáfora orientacional

[...] organiza todo um sistema de conceitos em relação a um 
outro. [...] O fato de o conceito FELIZ ser orientado PARA 
CIMA leva a expressões como “Estou me sentido para cima 
hoje” (I’m felling up today). Tais orientações metafóricas não 
são arbitrárias. Elas têm base na nossa experiência física e 
cultural. (LAKOFF, JOHNSON, 2002, p. 69-70)

Cabe enfatizar que, segundo a argumentação desses estudiosos, 
as MC estruturais têm sua compreensão fundamentada em nossas bases 
culturais, uma vez que, em cada cultura, um conceito pode ser compreendido 
de forma diferente. Como exemplo, cita o par frente – trás:

Embora as combinações binárias para cima – para baixo, 
dentro – fora, etc sejam físicas em sua natureza, as metáforas 
orientacionais baseadas nelas podem variar de uma cultura 
para outra. Por exemplo, em algumas culturas, o futuro 
está adiante de nós, enquanto, em outras, está atrás de nós. 
(LAKOFF, JOHNSON, 2002, p. 60).

Existem também as metáforas ontológicas que, diferente de nos 
fazer entender conceitos com base em orientação e espacialização, leva-nos 
a compreender nossas experiências a partir de nossa relação com objetos e 
substâncias, conforme é discutido por Lakoff e Johnson (2002):

Da mesma forma que as experiências básicas das orientações 
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espaciais humanas dão origem as metáforas orientacionais, 
as nossas experiências com objetos físicos (especialmente 
com nossos corpos) fornecem a base para uma variedade de 
extremamente ampla de metáforas ontológicas, isto é, formas 
de se conceber eventos, atividades, emoções, ideias etc. como 
entidades e substâncias. (LAKOFF, JOHNSON, 2002, p. 76)

Essa espécie de metáfora, de acordo com esses autores, é tão 
natural e tão onipresente em nosso pensamento que normalmente é 
considerada evidente por si mesma. A metáfora MENTE É UM OBJETO 
QUEBRADIÇO, por exemplo, está traduzida em expressões linguísticas de 
nosso cotidiano como em “Seu ego é muito frágil”/ (Your ego is vey fragile) 
ou “Eu estou em pedaços”/ (I’m going to pieces). 

De acordo com Lakoff e Johnson (2002), as metáforas ontológicas, 
assim como as orientacionais, servem a propósitos diversos, com fins 
também diversos. No entanto, têm sempre por objetivo selecionar partes 
de nossas experiências com objetos e substâncias, transformando-os em 
entidades discretas ou substâncias de uma espécie uniforme, de modo que 
possamos “[...] referir-nos a elas, categorizá-las, agrupá-las e quantificá-las 
– e, dessa forma, raciocinar sobre elas” (LAKOFF; JOHNSON. 2002, p. 
74). A partir dessa compreensão, podemos, por exemplo, entender que 
a experiência vivida socialmente de aumentar os preços dos produtos, 
encaminha-nos para a metáfora ÓDIO É UMA ENTIDADE, em que o 
substantivo ódio é considerado como uma entidade, e nossas vivências 
com o mundo permite-nos quantificá-lo, medi-lo, (“Há tanto ódio nesse 
mundo”/ There’s so much hatred in the world).

Encerramos esse tópico, reafirmando que, de acordo com o 
paradigma da TMC revelado por Lakoff e Johnson (2002), nosso sistema 
conceptual é fundamentalmente metafórico: “o que experenciamos e o que 
fazemos todos os dias são questão de metáfora” (LAKOFF; JOHNSON, 
2002, p. 46). Inferimos desse modo que, por estar presente essencialmente 



171

“PROFESSOR-HERÓI”: um olhar sobre o papel do professor durante a pandemia de covid-19 à luz da 
metáfora conceptual

em nosso pensamento, o “sistema conceptual humano é metaforicamente 
estruturado e definido”. Por fim, para melhor compreensão ao longo de 
nossas análises, esclarecemos que, para esses estudiosos, o termo metáfora 
é o mesmo que conceito metafórico.

Pandemia de Covid-19: breve contextualização

Vivemos um período de alerta máximo, em questão de saúde, 
no mundo inteiro, por conta da disseminação do vírus SARS-CoV-2, 
responsável pela doença conhecida como Covid-19. No Brasil, de acordo 
com o Ministério da Saúde, em dados registrados em seu endereço 
eletrônico, o país registra mais de 8,5 milhões de casos da doença, atingindo 
o número aproximado de 217 mil óbitos, considerando-se o período de 
dez meses desde que o primeiro caso da doença foi oficializado no país, 
vinte e seis de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

A seguir descrevemos resumidamente como se caracteriza a pandemia 
Covid -19, tendo como base de informações a página eletrônica na rede 
mundial de computadores do Ministério da Saúde do governo brasileiro.

A Covid-19 é provocada por um dos vírus conhecido como 
coronavírus, o SARS-CoV-2, identificado pela primeira vez na China, em 
dezembro de 2019. O primeiro desses vírus - SARS-CoV- de que se tem 
notícia foi catalogado no ano de 2002 e, em 2012, os cientistas descobriram 
um outro tipo, o MERS-CoV. Todos esses coronavírus caracterizam-se 
por provocar sintomas semelhantes ao de uma gripe, podendo ocasionar 
aquilo que na medicina denomina-se como SRAV – Síndrome Respiratória 
Aguda Grave. No entanto, entre todos os tipos do vírus, aquele que provoca 
a Covid-19 é o mais grave, visto que possui alto grau de transmissibilidade, 
condição que possibilitou sua disseminação por, praticamente, todos os 
países do mundo, em período de tempo muito curto.

Devido sua transmissão ocorrer vertiginosamente, os sistemas de 
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saúde pública, não só do Brasil, mas de muitos outros países, não suportaram 
a demanda de atendimento em casos graves da Covid-19 e, por essa razão, 
o número de fatalidades alcançou patamares tão elevados.

Associada à pandemia Covid-19, está a crise em diversas esferas 
da sociedade brasileira, quiçá do mundo, entre elas, notoriamente, a da 
economia, a da saúde pública e a da educação. No mês de março do ano 
de 2020, a Organização Mundial de Saúde decretou estado de pandemia 
e, seguindo as diretrizes internacionais, o governou brasileiro restringiu 
diversas atividades econômicas, a fim de conter o aumento do número de 
casos da doença em território nacional. Nesse momento, somente aquelas 
que são consideradas atividades essenciais ao atendimento à sociedade 
tiveram permissão para continuarem atuando, tais como assistência 
médica, fornecimento de alimentação, água, energia, telecomunicação, 
segurança e transporte. Essa medida de prevenção à doença ocasionou 
perdas econômicas muito grandes para todos os setores econômicos que 
movimentam a economia do país, conforme verificamos em pesquisa 
realizada por Franco (2020?)

[...] o setor de Serviços se mostra o mais pessimista em 
relação à recuperação. Apenas 16,6% das empresas estão 
operando em situação considerada normal, mas para 47,2% 
a normalidade viria a partir de 2021 e 14,7% não conseguem 
visualizar o retorno. Esses resultados mostram a fragilidade da 
recuperação desse setor, fortemente impactado pelas medidas 
sanitárias e de isolamento social, que ainda impedem que as 
empresas voltem a operar com 100% de sua capacidade, e 
pelo receio da população a voltar a frequentar alguns tipos 
de estabelecimentos. (FRANCO, 2020?)

Em termos sociais, as medidas de restrições sanitárias para evitar 
a disseminação no país, ocasionaram sérias consequências para o extrato 
social mais baixo da população brasileira, levando o governo a intervir 
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na economia, por meio de medidas econômicas contingenciais que 
viabilizaram assistência aos brasileiros mais carentes, como podemos 
verificar em Cardoso (2020, p.1052):

O Auxílio Emergencial, instituído pela Lei nº 13.982, de 
2020, é uma das maiores iniciativas do Governo Federal para 
minimizar os efeitos econômicos da pandemia do coronavírus 
(COVID-19) para a parte mais vulnerável da população, 
entres eles os beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) 
e os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚnico), cidadãos que já tinham algum 
tipo de relacionamento com políticas de assistência social. Além 
desses, o benefício abrange também trabalhadores informais, 
autônomos e microempreendedores individuais (MEI). 

Outro estudo apontou que a esfera social mais atingida com a pandemia 
Covid-19 foi a da Educação, visto que, em toda a extensão territorial brasileira, 
as escolas foram fechadas, a fim de que se promovesse o isolamento social, uma 
das principais medidas para o não contágio pelo vírus SARS-CoV-2, conforme 
demonstrado em pesquisa realizada no mês de outubro de 2020, pela revista 
eletrônica Agência Brasil, a qual aponta que

[...] A área mais impactada pela pandemia do novo coronavírus 
no âmbito dos municípios brasileiros foi a educação, seguida 
pela geração de empregos. Nove em cada dez cidades passaram 
a realizar aulas remotas, tanto na rede de ensino público, quanto 
na particular. (AGÊNCIA BRASIL, 2020, ?)

Esse aspecto, em específ ico, foi um dos pontos sobre o qual nos 
detivemos para instrumentalizar nossa pesquisa na obtenção do corpus 
que subsidia as análises do estudo que ora apresentamos, enfatizando 
o papel atribuído ao professor durante o período mais crítico de 
enfrentamento aos impactos ocasionados pela pandemia, sob o enfoque 
da linguística cognitiva e da Teoria da Metáfora Conceptual.

A seguir, a f im de dar ao leitor sucinto olhar no entendimento 
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da simbologia do herói, aventuramo-nos em breve apresentação acerca 
dessa temática, para enfim, apresentarmos, na sequência, a análise das 
expressões linguísticas, extraídas de repostagens em sítios eletrônicos 
que nos levam ao conceito metafórico PROFESSOR É UM SER COM 
HABILIDADES EXTRAORDINÁRIAS.

Herói: breve reconhecimento

Ao longo dos tempos, a simbologia do herói faz parte da vida das 
sociedades humanas, alimentando o imaginário do povo. Aqui traremos uma 
concisa referência sobre o assunto, sem intenção alguma de dar fechamento à 
discussão, visto que essa é profunda e exaustiva, mas, tão somente, levar o leitor 
a percorrer alguns dos principais aspectos que envolvem a figura do herói, 
com o intuito de suscitar os elementos necessários e relevantes para a análise 
do corpus sobre o qual está centrado nosso trabalho em questão. Para tanto, 
tomamos como amparo teórico Kothe (1985), Feijó (1984) e Müller (2017).

Inicialmente, é preciso destacar que a discussão acerca do herói 
atravessa os tempos, sobrevivendo a todas as contradições e fraquezas da 
história da humanidade, ou talvez, exatamente por essas condições, essa 
simbologia é tão persistente em sobreviver e permear a mente humana. 
Isso se deve ao fato de que, segundo Feijó (1984, p.13), “[...] o herói 
é um consolo para a fraqueza humana”. Esse estudioso aponta, ainda, 
que essa figura tão exaltada pelos homens, apesar de estar presente em 
todos os tempos e em todas as sociedades, foi nomeada da forma como 
a conhecemos pelos gregos, com sua cultura mítica, em que o herói era 
dotado de características divinas: 

Todos os povos chamados de primitivos têm em seus mitos 
e em seus ritos e cultos a presença de vários indivíduos 
destacados, superdotados, valentes, diferentes da média dos 
homens, que nós chamamos de herói. [...] Foram os gregos 
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que deram nome a eles. [...] O nascimento do herói, portanto, 
se deu com o mito. (FEIJÓ, p. 12, 1984)

Nesse contexto, Feijó (1984) descreve que a mitologia grega passou 
por três ciclos de heróis: o ciclo teogônico, em que o herói possui natureza 
unicamente divina; o ciclo em que os deuses secundários venceram os deuses 
originários/ primários; e o ciclo dos semideuses, em que o herói apresentava 
natureza miscigenada, i.e, parte divina e parte humana, em decorrência do 
convívio dos deuses entre os humanos. É assim, que percebemos que, ao 
longo da história da humanidade, o herói foi assumindo características mais 
humanizadas para atender às necessidades de cada sociedade, surgindo, então, 
a figura do herói histórico, conforme destaca Kothe (1985, p. 18): “Se as obras 
literárias são sistemas que reproduzem em miniatura o sistema social, o herói é 
a dominante que ilumina estrategicamente a identidade de tal sistema”.

Seguindo essa sucinta cronologia, Feijó (1984), por conta dos 
aspectos político-sociais próprios das sociedades em evolução, reafirma 
a cultura do herói histórico como figura relacionada diretamente com as 
estruturas de poder da sociedade, demonstrando que, de figura divinizada, 
o herói assume definitivamente características humanas, pois ele é um 
homem superdotado que se destaca em meio a muitos outros no seio social:

(o herói) estabelece relação direta com o poder, ou seja, ‘como 
instrumento da classe dominante’ [...] A classe social dominante 
exerce o seu poder pelo controle da economia, da política e 
até do imaginário, através da ideologia. Nesse processo o herói 
torna-se figura real, palpável na História. (FEIJÓ, 1984, p.22).

De certo que, ainda que se apresente unicamente sob forma 
divinizada, ou miscigenada, ou ainda, sob forma humana, o herói, 
conforme destaca Müller (2017), é o nosso consolo nos tempos difíceis e 
nos dá esperanças de que, apesar de tudo, podemos conseguir algo; de que 
não estamos entregues a um destino cego, ainda que tudo pareça em vão. 
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Essa figura coletivamente aceita nas mais diversificadas sociedades, 
sob uma ou outra forma, ainda nos fascina, porque personifica o desejo e a 
figura ideal do ser humano, uma vez que sintetiza a superação do profundo 
medo diante do estranho, do desconhecido e do novo.  Nesse ponto, já 
conseguimos vislumbrar mentalmente quase de forma automática, sem 
muito esforço, a imagem do professor, conforme discorre o autor:

Ele (o herói) representa características fundamentais de que 
precisamos para o domínio da vida e do embate criativo com 
a nossa existência. [...] Quase sempre mostra-nos virtudes 
e valores humanos mais maduros, como por exemplo, a 
coragem civil e o desinteressado engajamento social e, 
dessa maneira, cumpre uma tarefa social muito importante. 
(MÜLLER, 2017, p. 10-11).

Chegando ao fim dessa breve contextualização sobre o a imagem 
do herói na história da humanidade, destacamos o que, segundo Müller 
(2017), resume-se nas características anímicas essenciais que o herói, assim 
como o homem criativo (aquele elevado à categoria de herói), desenvolve 
quase sempre mais que a média dos outros homens: saber, ousar, querer e 
calar. Vejamos resumidamente como são apresentadas cada uma delas:

Saber designa uma elevada disponibilidade para aprender, 
uma abertura para o novo. [...] Ousar significa a coragem 
para o risco cauteloso, sem o qual não haveria a busca 
do desconhecido e não se poderia superar os inevitáveis 
conflitos com os semelhantes. [...] Querer expressa a força 
de seguir o seu próprio caminho com paciência, firmeza e 
intencionalidade [...] Calar, por essa capacidade, revelam-se 
a disciplina emocional, a autodeterminação, a autonomia. 
(Müller, 2017, p. 36-37). (grifos nossos)

Por tais capacidades, novamente torna-se fácil mentalizarmos quase 
que automaticamente a imagem do professor em seu labor profissional. 
Dessa forma, partilhamos, tal qual a coletividade da qual fazemos parte, 
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daquilo que afirma Müller (2017): o caminho percorrido pelo herói não é 
exclusivo de alguns poucos escolhidos, ao contrário, “todos nascemos para 
sermos heróis” (MÜLLER, 2017, p.14).

Na sessão seguinte, detalharemos a metodologia que adotamos 
para o estudo ora apresentado, bem como a discussão das análises das 
expressões linguísticas que nos encaminharam para o conceito metafórico 
PROFESSOR É UM SER COM HABILIDADES EXTRAORDINÁRIAS, 
profissão popularmente relacionada ao herói.

Metodologia

O trabalho proposto, quanto à abordagem, é considerado do tipo 
qualitativo, exploratório, pois, conforme discorre Gil (2016), esse tipo de 
pesquisa tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 
conceitos e ideias.

Utilizamos como procedimentos metodológicos pesquisa em 
acervo bibliográfico e levantamento na rede mundial de computadores de 
reportagens que abordavam a opinião pública sobre o papel do professor 
durante a pandemia da Covid-19. Delimitamos, para tanto, excertos 
linguísticos que se referiam a atuação de docentes da rede pública de ensino, 
em todo território nacional, a fim de selecionar o corpus que atendesse ao 
objetivo proposto na pesquisa.

A restrição à rede pública de ensino na catalogação das expressões 
linguísticas tornou-se necessária, tendo em vista que foi percebida, nas 
diversas reportagens a que tivemos acesso, de maneira quase unânime, a 
referência de que está no setor público a maior dificuldade de acesso à 
internet, bem como às tecnologias de informação e comunicação – TICs, 
tanto entre professores quanto entre alunos. Esse aspecto mostrou-
se relevante para o estudo proposto, uma vez que até então, i.e, até o 
desencadeamento da pandemia, essa era uma realidade pouco discutida 
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no ensino brasileiro, em especial no ensino público básico brasileiro. 
Salientamos, no entanto, que a dificuldade de acesso também ocorre em 
escolas privadas, porém, pelo que foi verificado no levantamento dos 
dados, em escala bem inferior do que nas escolas públicas. 

Priorizamos, também, matérias jornalísticas veiculadas, em especial, 
no dia que nacionalmente é comemorado como o dia do professor, 15 
de outubro. Após, selecionarmos as reportagens, procedemos com a 
catalogação das expressões linguísticas, usadas tanto em títulos e subtítulos, 
quanto em excertos de falas de entrevistados e entrevistadores. Ao fim do 
que, selecionamos quatorze expressões linguísticas que deram forma à 
metáfora conceptual, as quais são analisadas na sessão seguinte.

Análise e Discussão

A seguir, apresentamos as análises a que chegamos, após 
selecionarmos cinco reportagens em sítios da internet, totalizando, 
ao fim, quatorze expressões linguísticas que dão base à construção da 
metáfora conceptual PROFESSOR É UM SER DE HABILIDADES 
EXTRAORDINÁRIAS.

A matéria jornalística 1, sob o título Longe da sala de aula, 
pandemia mostrou professores-heróis, veiculada no sítio 
eletrônico Campograndenews (https://www.campograndenews.
com.br/), doravante M1.

"[...] essa paralisação, no entanto, não representou o fim das 
atividades escolares. Pelo contrário. Muitos rebolaram (1) 
para dar conta das atividades do ano letivo. Em meio aos 
desafios, conhecemos os verdadeiros heróis".

Nessa matéria, nos deparamos com expressões e termos linguísticos 
que já explicitam algumas das características que retomam o ser herói (1) 
e (2). Quando verificamos o verbo “rebolar”, temos, segundo o dicionário 

https://www.campograndenews.com.br/
https://www.campograndenews.com.br/
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Michaelis, que esse termo exprime a ação de “Mover acentuadamente 
os quadris de um lado para o outro, ao andar ou dançar; bambolear(-
se), menear(-se), rebolear(-se), rebolir(-se), saracotear(-se)”. Imaginamos, 
portanto, que, em associação, as ações que o professor precisou realizar com 
seus alunos, a fim de que esses não perdessem as atividades escolares em 
meio às rotinas tecnológicas que foram impostas em função da pandemia, 
vão muito além do fazer pedagógico cotidiano do ser professor, pois ele 
precisou apropriar-se de novas ações, bastante diferenciadas daquelas a 
que estava acostumado, para dar conta de suas funções. Daí que esse verbo 
“rebolar” usado no excerto linguístico (1) revela quantas atitudes não 
convencionais o professor precisou assumir. 

Essa ação fica mais evidente com a expressão seguinte (2), visto 
que ela traz uma pista do porquê de esses profissionais precisaram se 
“rebolar”: por causa dos desafios trazidos pela pandemia. Embora, em um 
primeiro momento, não tenha ficado evidente quais novos desafios seriam 
esses, foi possível ao leitor resgatá-los. Tanto é assim que o fragmento de 
fala (3) já nos traz explicitamente a metáfora linguística, relacionando 
diretamente os professores e os heróis somente a seres com habilidades 
fora do trivial, os quais conseguem se dispor a desafios de forma imediata, 
independentemente de quais desafios seriam esses, de início.

A matéria jornalística 2, doravante M2, publicada no sítio 
eletrônico Jornalperiscópio (  http://jornalperiscopio.com.br/site/), sob 
o título “Professores precisam se reinventar em tempos de pandemia”, 
amplia a 1, na medida em que já evidencia quais são alguns dos desafios 
vencidos pelos professores durante a pandemia, os quais podemos verificar 
nas expressões linguísticas (4), (5) e (6):

“Hoje muitos professores estão tendo de se ‚reinventar‘ 
(4), criando aulas virtuais, via internet (5), o quê se por um 
lado mostra uma modernidade que fatalmente chegaria, 

http://jornalperiscopio.com.br/site/
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por outro, vem de atropelo por conta da pandemia (6), 
que pegou todos de surpresa".

Destacamos que, para “se reinventar” (4) os professores precisaram 
desenvolver rapidamente habilidades que não possuíam antes da pandemia 
ou, se possuíam, era de forma bem primária, frente às novas necessidades 
de aplicação que surgiram como criar aulas, via internet (5), e preparar 
materiais alternativos, valendo-se das mídias digitais pelas quais se pôde 
dar resposta rápida e plausível às demandas educacionais em função do 
“atropelo” (6) trazido pela pandemia.

A reportagem 3, doravante M3, publicada no endereço eletrônico  
(http://www.justificando.com), com o título “Professor: a magia 
de um herói anônimo”, reafirma e amplia essa análise feita na M2, 
através dos excertos linguísticos (7), (8) e (9):

“Atualmente, em meio à pandemia que vivemos, o professor 
não mediu esforços para o ensino acontecer (7), levou a sala 
de aula para dentro de sua casa. Apropriou-se das Tecnologias 
Digitais de Comunicação e Informação e foi adiante, adaptando 
e inovando a metodologia de ensino (8), garantindo aulas 
onlines, blocos de atividades, respondendo positivamente às 
novas demandas (9) relacionadas à práxis pedagógica”.

Logo na primeira expressão linguística (7) percebemos, mais uma 
vez, a opinião do redator sobre as habilidades diferenciadas do professor, 
sendo seguida por trechos de fala que demonstram de que forma essas 
habilidades se materializaram (8), de modo a garantir o aprendizado dos 
alunos de forma eficiente diante das novas demandas tecnológicas (9).

Na matéria jornalística 4, doravante M4, veiculada pelo sítio 
eletrônico Tribunapar (https://www.tribunapr.com.br/), sob o título 
“Dia do Professor: superação marca o trabalho longe da sala de aula na 
pandemia”, outro dos desafios assumidos e vencidos pelos professores foi 

http://www.justificando.com
https://www.tribunapr.com.br/


181

“PROFESSOR-HERÓI”: um olhar sobre o papel do professor durante a pandemia de covid-19 à luz da 
metáfora conceptual

detectado nas expressões linguísticas (10) e (11):

“Não vestiram capa (10), literalmente, mas usaram fantasias para 
manter a atenção dos alunos  (11) à distância nas aulas on-line”.

Mais uma vez percebemos a relação, quase imediata, entre a figura 
do herói e a do professor, que não literalmente usaram capas (10) que 
remetem ao herói, mas que se utilizaram de muitos recursos, entre eles a 
fantasia, a criação imaginária (11), para manter para si a atenção dos alunos 
e, dessa forma, alcançar o objetivo, que é a aprendizagem. Enfatiza-se, 
ainda, que o termo “superação”, presente no título da M4, também delineia 
a atuação diferenciada do professor frente aos desafios do ensino durante 
a pandemia. Tenhamos em mente que, segundo o dicionário Michaelis, 
esse vocábulo linguístico refere-se a “conseguir domínio ou vitória sobre, 
dominar, vencer”, trazendo-nos a imagem de estar acima de algo, ser 
superior a um desafio, a um obstáculo.

Na última das matérias jornalísticas selecionadas para esse trabalho, 
doravante M5, publicada em Correio Brasiliense (blogs.correiobrasiliense.
com.br/dad), sob o título “Professor: herói da pandemia”, percebemos outro 
grande desafio vivenciado pelo professor durante a pandemia, para não 
“perder nenhum” dos alunos. Essa dificuldade deriva do primeiro desafio 
apontado nas M1 e M2, i.e, o acesso à internet e às mídias tecnológicas: a 
ausência a esses recursos tecnológicos (12), (13) e (14).

“De um lado, se familiarizaram com a tecnologia [...] De 
outro, ficaram atentos aos excluídos (12). Sem acesso a 
computador ou a internet (13), eles corriam o risco de ver 
ampliar-se o fosso da marginalidade. Professores levaram 
material impresso para a casa das crianças e orientaram a 
aprendizagem (14)”.

A realidade evidenciada pela M5 faz parte da vida de muitos (12), 
quiçá de milhões de estudantes de todo o Brasil, e coube ao professor a 
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difícil tarefa de levar o conteúdo das aulas para esses alunos, excluídos do 
mundo digital (13), embora, essa responsabilidade, em princípio, seja do 
sistema escolar, do qual professor e aluno fazem parte. No entanto, pelo 
compromisso que assume em sua missão de educar, um número significativo 
de professores brasileiros tomou essa responsabilidade para si, em nome 
do bem maior, que é não deixar nenhum aluno, seja ele criança, jovem ou 
adulto, fora do sistema educacional (14).

Diante das quatorze expressões linguísticas analisadas nas cinco 
matérias jornalísticas veiculadas em meio digital eletrônico, acreditamos 
serem suficientes para darmos materialidade ao conceito metafórico 
PROFESSOR É SER DE HABILIDADES EXTRAORDINÁRIAS, uma 
vez que rememora a figura do herói, sendo ela a de um herói mitológico 
clássico ou histórico, ou qualquer outra que se possa identificar nas diversas 
sociedades e culturas que tenhamos conhecimento.

Conclusão

Sabemos, particularmente quem faz parte, de maneira direta, do 
processo da educação brasileira, que ser professor em nosso país não é das 
tarefas mais fáceis, além de veicular como uma das classes trabalhadoras 
menos valorizada economicamente, por vezes, é também, assim, 
profissionalmente. No entanto, durante a pandemia que se estabeleceu 
no mundo, por conseguinte, no Brasil, esse profissional foi um dos mais 
acionados e cobrados pelo sistema político-educacional, e, de acordo com 
os resultados que obtivemos em nossas análises, percebemos um olhar de 
reconhecimento e valorização.

Tal perspectiva foi averiguada sob o viés da teoria da metáfora 
conceptual, por meio de cuja aplicação em alguns excertos linguísticos extraídos 
de matérias jornalísticas publicadas em diversos sítios eletrônicos versando 
sobre o papel do professor durante o período pandêmico de Covid-19, 
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obtivemos as bases para a elaboração do conceito metafórico PROFESSOR 
É UM SER DE HABILIDADES EXTRAORDINÁRIAS, uma vez que 
tais excerto apontam para construções de significados que reconstroem as 
principais características que comumente estão associadas à figura do herói.

Diante das análises frutos desse trabalho, pudemos mais uma vez 
ratificar as bases da TMC que se sustenta no princípio de que nosso sistema 
ordinário do pensamento é essencialmente metafórico e parcialmente 
literal. O que experenciamos todos os dias em nossa interação com o 
mundo se traduz em linguagem metafórica, porque a metáfora faz parte do 
modo como conceptualizamos o mundo.
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PERCEPÇÕES DO PROCESSO DE INTERLÍNGUA NA ESCRITA 
DO PORTUGUÊS COMO L2 PARA O SURDO

Manuela Maria Cyrino Viana

Na sociedade atual, a escrita torna-se um instrumento insubstituível 
de acesso ao conhecimento científico, tecnológico e histórico, não só para 
os surdos, mas também para os ouvintes. A aquisição da escrita facilita 
o cotidiano das pessoas, permitindo que elas participem ativamente das 
mais diversas práticas sociais, “como ler o nome do ônibus que vai pegar, 
preparar um prato seguindo as instruções da receita, ou saber a forma 
adequada de tomar um remédio a partir das orientações lidas na bula” 
(PEIXOTO, 2004, p.14).

Moura et al (2008) afirmam que o conhecimento e uso da escrita 
para surdos é não só importante para comunicação intragrupos, como 
também para participar da “vida oficial/cultural da sociedade que os 
cerca por meio da literatura, jornais, revistas e documentos” (MOURA 
et al, 2008, p.122), com a escrita tendo uma função instrumental para o 
indivíduo, ou seja, como meio de planejar e lembrar as coisas.

A escrita se tornou um bem social indispensável ao homem e 
pode ser vista como essencial para a sobrevivência no mundo moderno, 
considerando a forma como se impôs, penetrou nas sociedades e impregnou 
as culturas de um modo geral, elevando-se a um status mais alto na prática 
e na avaliação social (MARCHUSCHI, 2001). Como um bem social, 
ela possibilita aos indivíduos o acesso às variadas informações, amplia e 
constrói novos conhecimentos, aumenta e promove a comunicação. 

Para os surdos, a escrita possibilita o acesso à língua de uma 
comunidade ouvinte que, em sua maioria, não sabe se comunicar por 
meio da língua de sinais, ao mesmo tempo em que amplia o universo 
sociocomunicativo da pessoa surda (SANTOS, 2009). Isto porque a escrita 
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[...] vai além da interação face a face em contextos 
comunicativos, ela permite a comunicação sem depender 
de tempo e lugar. Isto se reflete na sua estrutura e nas suas 
necessidades de explicitação. Isto deve ser profundamente 
compreendido pela criança surda. Caso contrário a língua 
escrita poderá ser inicialmente considerada pela criança 
como um outro modo de comportamento estranho e confuso 
em situações comunicativas (SVARTHOLM, 1999, p.41). 

Peixoto (2004) esclarece que a escrita veio substituir o espaço 
deixado pela oralização como principal instrumento da integração do 
surdo, e passou a ser uma das principais preocupações da escola, da família 
e de todos os que, de alguma forma, pertencem à comunidade dos surdos.

Na realidade, a tarefa de escrever não se limita à simples aprendizagem 
dos códigos de uma língua, é um processo através do qual o indivíduo (seja 
surdo, seja ouvinte) reflete a respeito dos fatos do próprio sistema de escrita, 
combinando os elementos de maneira singular (SANTOS, 2009).

Desta forma, o processo de apropriação da escrita de uma língua ocorre 
de maneira distinta para surdos e ouvintes. “A língua que o surdo tem como 
legítima e usa não é a mesma que serve como base ao sistema escrito, por ser 
um sistema vísuo-manual, portanto, muito diferente do oral-auditivo” (SILVA, 
2001, p. 48). Nesse sentido, o processo de aprendizagem da língua escrita é 
diferente para o surdo, quando comparado com o ouvinte. “A grande diferença 
está no fato de os surdos terem de utilizar outra língua que não a que usam para 
a fala como a língua em que escrevem” (MOURA et al, 2008, p.123).

O conhecimento da língua falada e o decorrente domínio da 
escrita não ocorrem de maneira natural para as pessoas surdas. Peixoto 
(2004) af irma que o surdo tem que aprender uma modalidade específ ica 
de uma língua que não é a sua, muitas vezes ao mesmo tempo em que 
aprende a sua primeira língua. 

É necessário considerar que a escrita exige habilidades que só 
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podem ser desenvolvidas quando temos o domínio de uma linguagem e, 
por conseguinte, da língua. Para os surdos, a língua de sinais oferece os 
subsídios necessários para o domínio da linguagem, pois é a sua língua 
materna. “É nessa língua que eles aprendem que palavras, frases, sentenças 
e parágrafos significam algo e que palavras devem ser situadas em um 
contexto” (QUADROS, 1997, p. 99). 

No caso do Brasil, os surdos têm como língua materna a Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) na maioria dos casos. Assim, o contato do 
surdo como a Língua Portuguesa, língua materna de ouvintes brasileiros, 
na maioria das vezes, é tardio. Nesse sentido, o português passa a ser para o 
surdo uma segunda língua (L2). 

Peixoto (2004) esclarece que é importante o surdo dominar a escrita 
da L2 para que tenha autonomia, se pensarmos ser este o único canal de 
acesso às informações e comunicação com os ouvintes. Para Quadros 
(2006), o uso da escrita faz parte do cotidiano dos surdos fluentes em 
português, por meio de diferentes tipos de produção textual na realidade 
de uma segunda língua. 

O tópico a seguir trata do português como L2 para os usuários de 
LIBRAS. Ressaltamos que o termo segunda língua se refere à aprendizagem 
de qualquer língua depois da primeira ou L1, independentemente do 
estatuto dessa língua em relação a quem aprende ou ao país em que essa 
língua está a ser aprendida (RICHARDS, 1987 apud LEIRIA, 1999).

A aprendizagem do Português como L2 pelos surdos

A aquisição de uma língua se dá pela combinação de dois fatores: 
“o estado inicial da faculdade de linguagem e o curso da experiência da 
criança que está adquirindo sua L1” (MESQUITA, 2008, p.10). 

Quadros (1997 e 2006) afirma que, para a aquisição da L1, tanto 
para surdos como para ouvintes, os traços semânticos têm importante papel 
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(nessa aquisição) e o processo completo de aquisição da L1 é concluído na 
puberdade, por volta de 12 anos. 

Salles et al (2004) registram que existem três propriedades que se 
manifestam na aquisição de L1: a universalidade; a uniformidade e a rapidez, 
que se define em comparação com a manifestação de outras habilidades 
como o raciocínio com números, entre outras. Já para aprendizagem de 
L2 os autores afirmam que ela é regida por outros fatores determinantes, 
que se assemelha à aprendizagem de habilidades como dirigir carros, tocar 
violão, os quais são aprendidas por meio de algum tipo de instrução, ou 
por meio de estratégias de resolução de problemas, não em função de 
capacidades de domínio específico, como na aquisição de L1. 

Para a aprendizagem da L2, até bem pouco tempo, as abordagens 
estavam ligadas somente às questões de ensino. Não havia a preocupação 
em entender como a aprendizagem da L2 ocorria e a intenção era oferecer 
melhores métodos de aprendizagem. Com as crescentes pesquisas que 
falam da aprendizagem de segunda língua, surgiram maiores possibilidades 
de compreensão sobre o desenvolvimento da linguagem, das situações 
de bilinguismo ou de imersão linguística, quando o núcleo familiar está 
imerso em outro idioma, e outros processos cognitivos que não estão ainda 
concluídos na aquisição da L1, pela idade da criança, durante essa fase 
(BARALO, 1999).

A aprendizagem de uma segunda língua, portanto, é “um sistema 
dinâmico adaptativo e complexo, onde há muitos elementos em interação” 
(PAIVA, 2014, p. 145). Esse processo não é visto como algo com começo 
e fim, em “progressão sequencial, mas como um fenômeno irregular, não 
linear, iterativo e auto-organizado, em que o output de um ciclo é o input do 
seguinte” (PAIVA, 2014, p. 146). Novos elementos vão entrando no processo 
de aprendizagem que vai permanentemente se auto-organizando por meio 
de contatos sociais que são imprescindíveis para o desenvolvimento da L2, 
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pois oferecem experiências variadas de uso da língua.
Aprender uma L2 segundo Paiva (2014), é entender que aprender 

uma língua não é uma questão de formar hábitos automáticos de estruturas 
linguísticas nem de acumular informações gramaticais; é um processo 
de transformação, de mudanças, envolvendo muitos fatores. O aprendiz 
precisa agir no ambiente buscando se apropriar da linguagem nas suas 
práticas sociais, impulsionar as mudanças no processo de aprendizagem da 
língua, com experiências identitárias, sendo capaz cada vez mais de usar a 
nova língua, no processo de comunicação.

Segundo Lima (2011), uma das possibilidades do aprendizado de uma 
segunda língua está vinculada à experiência de uma primeira língua na mente. 
Para ele, com base em Cook e Newson (1996), a criança inicia a aquisição 
de L1 no estado inicial, indo para a fase estacionária. Os aprendizes de L2 
partem de uma primeira língua, da fase inicial, de determinados conjuntos de 
princípios e parâmetros atualizados na sua primeira língua.

Para uma criança aprender uma segunda língua, é necessário que ela já 
possua um sistema linguístico formado (COLLIER, 1989 apud QUADROS, 
1997). Assim, o processo de aprendizagem de L2 só deve começar após a 
pessoa ter maturidade na L1. Isto porque o processo de aprendizagem de L2 
de pessoas que já adquiriram a L1 se torna mais rápido1. 

Quadros (1997) destaca a importância da interação com o 
ambiente linguístico para a aprendizagem da L2 em três situações: o 
input, o output e o feedback. O input seria a recepção, ou seja, é a linguagem 
oferecida ao aprendiz da segunda língua por meio dos falantes nativos 
ou dos próprios aprendizes dessa língua. O output seria a produção do 
falante, ou seja, a linguagem falada por ele; através da própria produção, 
o falante pode testar suas hipóteses. Já o feedback “é a reação oferecida 
na conversação diante da produção do aluno; o feedback ajuda os alunos 

1 Este Tema não será discutido no nosso trabalho.
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a avaliarem suas hipóteses”. (QUADROS, 1997, p.86) 
A criança surda, assim como qualquer outra criança, também tem 

a capacidade de adquirir uma língua, mas devido às limitações sensoriais 
necessita que seja oferecido a ela o input na modalidade visual-espacial 
(MESQUITA, 2008). Assim, a língua de sinais, por suas características de 
língua viso-espacial, constitui a modalidade ideal na aquisição de L1 pelo 
surdo. “As características e os estágios da aquisição da língua de sinais por 
surdos podem ser comparados aos da aquisição da língua oral por ouvintes” 
(SALLES et al, 2004, p.77). 

No aprendizado da L2 pelos surdos, os estudos têm apontado que o 
processo não se dá de forma natural, e que questões como ambiente social, 
idade e estratégias de aprendizagem interferem nesse processo (LIMA, 
2011). Tomando como exemplo a aprendizagem da Língua Portuguesa 
como L2 pelo surdo, o input da L2 é basicamente visual e seu aprendizado 
só pode ocorrer, se ele tiver acesso a sua representação escrita, realizada 
por meio da exposição do surdo aos textos escritos em Língua Portuguesa 
(SPINELLI, 2013) e o output pode ser realizado por meio dos próprios 
textos escritos em português.

Qualquer língua, seja falada, seja sinalizada ou escrita, representa 
manifestações da faculdade da linguagem. A aquisição da L1 ou o 
aprendizado da L2, independentemente da modalidade, envolvem fatores 
internos, como capacidade para a linguagem, sequência natural e período 
sensível de aquisição da linguagem. Para a aprendizagem da L2 pelos 
surdos, Língua Portuguesa escrita, “pode-se supor que tal processo também 
seja regido por princípios universais” (LIMA, 2011, p. 30).

O ensino da L2 envolve fenômenos multidimensionais, com muitas 
variáveis que determinam o processo e o produto. Assim, a aquisição da 
L1 pelo surdo é essencial para aprendizagem da L2 que é necessária, para 
que ele possa estabelecer interação com o mundo que o rodeia.  A “tarefa 
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de ensino da língua portuguesa tornar-se-á possível, se o processo de 
aprendizagem for de segunda língua, sendo a língua de sinais reconhecida 
e efetivamente a primeira língua” (QUADROS, 2006, p.24).

Nesse sentido, o surdo que tem proficiência na LIBRAS como 
L1 entenderá com mais facilidade as estruturas gramaticais da Língua 
Portuguesa, como L2. Porém “é natural que existam aprendizes de L2 que 
atingem alto grau de proficiência e outros em que a não-convergência é 
flagrante, a que se associa a fossilização2”(SALLES et al, 2004, p.75). 

Para o surdo, a Língua Portuguesa é sua L2. Essa condição 

[...] promove nesse sujeito um estranhamento semelhante 
ao que nós, ouvintes, temos quando nos deparamos com 
uma língua estrangeira. Interpretar ou produzir uma escrita 
estranha à própria língua confronta nossa organização de 
linguagem e nosso conhecimento gramatical, exigindo uma 
produção de novas significações que só conseguiremos 
construir tendo como base a nossa língua materna 
(PEIXOTO, 2006, p.209).

Várias tentativas de ensinar o português à criança surda já foram 
realizadas no Brasil, desde a utilização de métodos artificiais de estruturação 
de linguagem até o uso do português sinalizado, e todos obtiveram fracasso 
(LIMA, 2011). Apesar de a atual legislação assegurar como direito do aluno 
surdo um atendimento adequado (BRASIL, 2005b), poucos são os locais 
no Brasil que têm experiência com a prática de ensino de português como 
segunda língua para essa parcela da população, em qualquer nível de ensino. 

A interlíngua e o português escrito como L2 por surdos

Spinelli (2013) considera que a criança surda, no processo de 

2 Termo utilizado para caracterizar o estágio em que o aprendiz não consegue desenvolver 
o aprendizado da L2.  Em alguns casos, ele consegue se expressar na língua de alguma 
forma, mas desconhece as regras gramaticais (SALLES et al, 2004, p.75).
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aprendizagem do português escrito, realiza uma análise visual, buscando no 
próprio texto elementos norteadores de como escrever, pensando o “texto 
como imagem, da mesma forma que pensamos a imagem como texto” 
(MOURA et al, 2008, p.165). Assim, no processo de escrita de L2, o surdo 
apresenta um sistema linguístico que não mais representa a L1, e ainda 
não representa a língua-alvo, mas uma relação de interlíngua. Ele cria uma 
espécie de sistema linguístico próprio durante o processo de aprendizagem 
da L2, entremeando os dois sistemas, corroborando o entendimento de 
que a interlíngua é um processo real pelo qual todos os aparendizes de L2 
passam (SALLES et al, 2004).

A partir da década de 1970, a terminologia utilizada para os “erros3” 
dos aprendizes de segunda língua evoluiu com o passar dos anos, pois esses 
“erros” começaram a ser percebidos de maneira diferente. Corder (1971) 
denominou esse processo de ‘dialeto idiossincrático’; Nemser (1971), de 
‘sistema aproximativo’ e Selinker (1972), de interlíngua. Somente em 1976, 
houve uma mudança de perspectiva, com os trabalhos de Krashen (1976). 
Esse autor emprega ‘aquisição versus aprendizagem’ de línguas, em detrimento 
ao modelo que vinha sendo apresentado: ensino versus aprendizagem. 

Moura et al (2008), partindo da perspectiva de aprendizagem da 
segunda língua como processo, afirmam que “desde que Selinker (2001) 
introduziu o termo interlinguagem”, as pesquisas por meio de modelos 
e teorias têm sido desenvolvidas com o propósito de compreender o 
processo de aprendizagem de segunda língua, em diferentes base teóricas, 
não só linguísticas mas também cognitivas. 

3 De acordo com LENNON (1991), o erro é uma forma linguística ou combinação de 
formas que, no mesmo contexto e sob condições similares de produção, não seriam 
produzidas por falantes nativos; não são julgados erros completos pelos nativos, mas 
apenas de não conformidade com o uso convencional. A maioria das formas errôneas 
são, na verdade, não totalmente errôneas, mas inapropriadas ao contexto das unidades 
linguísticas maiores nas quais elas ocorrem.
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A concepção de interlíngua adotada por Selinker, em 1969, 
e reelaborada, em 1972, contribuiu para que atualmente possamos 
considerar duas concepções diferentes: uma que pensa a interlíngua 
como um sistema estruturado que se constrói durante o aprendizado 
de uma língua estrangeira, em um dado estágio de desenvolvimento 
da aprendizagem; outra que considera a interlíngua como um sistema 
entrelaçado que se forma a partir de dois sistemas distintos, constituindo 
um “continuum interlinguístico” (BARALO, 1999, p. 39).

Para Shutz (2010, p.55), a interlíngua “é o sistema de transição 
criado pela pessoa ao longo de seu processo de assimilação de uma língua 
estrangeira”. Esse processo não é caótico nem desorganizado, possui 
algumas características como simplificação, sistematização, dinamismo, 
fossilização e variedade, apresentando “hipóteses e regras que começam 
a delinear uma outra língua que já não é mais a primeira língua daquele 
que está no processo de aquisição da segunda língua.” (QUADROS, 2006, 
p.34). Essas hipóteses se constituem “etapas sucessivas de aproximação 
cada vez mais diretamente orientada ao estudo global da língua produzida 
pelo estudante de segunda língua” (SANTOS GARGALLO, 1993, p.125).

A interlíngua é um processo constituído por fases ou etapas, cujo 
momento inicial se dá na L1 e o final na L2, onde cada etapa se refere ao 
sistema linguístico empregado por um falante não nativo no processo de 
aprendizagem de L2 (LIMA, 2011). Essas fases não são previsíveis e não 
podemos precisar quantas serão. O certo é que quanto maior o nível de 
exposição do usuário à L2, mais rápido será esse processo de aprendizagem. 

Nas etapas de interlíngua, encontramos características de um sistema 
linguístico com regras próprias que vão em direção à segunda língua. Nesse 
processo, o surdo revela vários estágios de interlíngua, uma vez que na escrita 
ele apresenta um sistema linguístico que não mais representa a L1 nem a 
língua-alvo. (BROCHADO, 2003 apud QUADROS, 2006, p.34-36). 
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Os estágios de interlíngua, segundo Brochado (2003 apud QUADROS, 
2006, p.34-36), são divididos em três blocos, conforme o quadro a seguir: 

Quadro 2 – Estágios de Interlíngua

Estágio I Estágio II Estágio III
•	Predomínio de 
construções frasais 
sintéticas; 
•	 Estrutura da frase mais 
semelhante a L1(LIBRAS) 
e na ordem tipo tópico-
comentário com alguns 
registros SVO;
•	Predomínio de 
substantivos, adjetivos e 
verbos; 
•	Uso inadequado de 
artigos, preposição e 
conjunção; 
•	Uso de verbos 
preferencialmente no 
infinitivo 
•	Emprego raro de verbos 
de ligação e às vezes 
incorretamente e pouca 
flexão verbal de pessoa, 
tempo e modo  
•	Frases semanticamente 
com sentido. 

•	Emprego de estrutura 
linguísticas da LIBRAS;
•	Uso indiscriminado da 
língua- alvo na tentativa de 
se aproximar dessa língua 
numa sintaxe indefinida;
•	Emprego de verbos 
no infinitivo e às vezes 
flexionado;
•	Uso de verbos de ligação; 
•	Emprego de substantivos, 
adjetivos e verbos; 
•	Emprego do artigo 
concordando com os nomes 
que o acompanham 
•	Frases com palavras 
apenas justapostas e com 
sentido comprometido 
•	Uso de algumas 
preposições e conjunções 
nem sempre adequadas

•	 Emprego predominante 
da gramática da língua 
portuguesa em todos os 
níveis, principalmente o 
sintático;
•	 Frases com estrutura na 
ordem direta do português 
com predominante de 
estruturas frasais SVO;
•	 Aparecimento maior de 
estruturas complexas;
•	 Emprego maior de artigos, 
conjunção e preposição;
•	 Uso consciente de 
artigos definidos e as vezes 
indefinidos; 
•	 Flexão nominal com 
consistência;
•	 Flexão verbal com maior 
adequação;
•	 Marcas morfológicas de 
desinências nominais de 
gênero e número;
•	 Uso de verbos de ligação 
ser estar e ficar com maior 
frequência e correção,
•	 Desinência verbal de 1ª e 
3ª pessoa, de número (1ª e 
3ª pessoa do singular e 1ª do 
plural) e de tempo (presente 
e pretérito perfeito) com 
consistência;
•	 Uso de algumas conjunções 
como ‘e’, ‘ou’, ‘mas’, ‘se’, ‘porque’ 
e pronome relativo ‘que’. 

Fonte: Adaptado de Brochado (2003 apud QUADROS, 2006).
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Sabanai e Alvarez (2012) realizaram uma pesquisa, com o objetivo 
de analisar a evolução da interlíngua no processo de ensino-aprendizagem 
da Língua Portuguesa na sua modalidade escrita, no sentido de contribuir 
para a melhoria da qualidade de aprendizagem do surdo no contexto da 
educação bilíngue (LIBRAS e Língua Portuguesa). A elas foram oferecidos 
inputs visuais nas aulas de Língua Portuguesa, juntamente com as 
explicações em LIBRAS. Os resultados da pesquisa revelaram cinco fases 
de interlíngua, caracterizadas, conforme Quadro 3:

Quadro 3 – Fases de Interlíngua

Interlíngua I Interlíngua II Interlíngua III Interlíngua IV Interlíngua V
• Início do 
entendimento, 
identificação 
e leitura de 
palavras escritas 
na língua 
portuguesa, 
mediante o 
uso da língua 
de sinais e de 
desenhos;
• Aumento 
do interesse 
em aprender 
e participar 
de atividades 
propostas

• Início da 
leitura e 
compreensão 
de algumas 
frases curtas em 
revistas, livros, 
sites dentre 
outros; 
• Início de 
produções 
escritas coletivas 
com apoio da 
professora;
• Aprendizagem 
crescente com 
assimilação 
de novos 
conhecimentos 
em torno da 
língua-alvo.

• Início das 
produções 
individuais de 
frases escritas 
em língua 
portuguesa;
• Registro do 
uso inadequado 
de preposição e 
conjunções;
• Predomínio 
de frases curtas;
• Uso excessivo 
da primeira 
pessoa do 
singular (eu);
• Apresenta 
estruturas 
gramaticais 
influenciadas 
pela LIBRAS;

• Início do 
uso de artigos 
adequadamente 
mas com 
algumas 
inadequações 
quando a frase 
era ampliada;
• Uso de 
adjetivos nas 
frases ainda 
curta; 
• Uso do ponto 
final do ponto 
de interrogação 
nas frases;
• Uso da letra 
maiúscula 
no inicio das 
frases e em 
substantivos 
próprios;

• Início da 
produção 
coletiva de 
frases em 
português 
escrito sem 
ajuda; 
• Substituição 
do substantivo 
próprio pelo 
pronome 
pessoal ‘ele’ na 
tentativa de 
ampliar o texto;
• Uso de 
adjetivos para 
qualificar o 
sujeito da 
oração;
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Interlíngua I Interlíngua II Interlíngua III Interlíngua IV Interlíngua V
• Início da 
compreensão 
das frases 
escritas em 
português nas 
tiras estudadas 
fazendo uso 
das mesmas no 
cotidiano.

• Ausência de 
artigos;
• Estrutura 
frasal em SVO;
• Verbos escritos 
no infinitivo.

• Uso da 
terceira pessoa 
do singular (ele 
e ela); 
• Inicio do uso 
de pronome 
possessivo e 
elementos de 
ligação; 
• Uso de verbos 
conjugados 
na forma 
infinitiva ás 
com ocorrência 
de variações de 
tempos verbais 
• Aumento de 
vocabulário 
na língua 
portuguesa.

• Utilização 
verbal no 
presente do 
indicativo;
• Inserção de 
uma maior 
quantidade 
de dados à 
informação, 
na tentativa 
de aumentar o 
texto escrito.

Fonte: Adaptado de Sabanai e Alvarez (2012)

Os estágios/fases de interlíngua mostram que o surdo, à medida que vai se 
apropriando da L2, apresenta maior interesse e se arrisca na formação de textos 
escritos que muitas vezes apresentam “uma estrutura de difícil compreensão, pois 
ainda não estão usando a estrutura ou regras do português escrito e lembram um 
pouco a língua de sinais” (VALENTINI; BISOL, 2011, p.2). 

Almeida (2007) fez a análise de interlíngua de surdos aprendizes de 
português por escrito. Na pesquisa, ficou constatado que, na utilização dos 
verbos ser, estar, ficar e ter, os surdos registraram 4 estágios de interlíngua. No 
estágio de interlíngua 1, o surdo registra o verbo no presente do indicativo e 
no infinitivo; no estágio de interlíngua 2, o uso do verbo ocorre no presente 
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do indicativo, no infinitivo e no pretérito perfeito; no estágio de interlíngua 3, 
o uso do verbo se revela no presente do indicativo, no infinitivo, no pretérito 
perfeito e no futuro composto; no estágio de interlíngua 4, o uso do verbo se 
manifesta no presente do indicativo, no infinitivo, no pretérito perfeito, no 
futuro composto e nas formas consideradas pela autora como complexas, que 
são: pretérito imperfeito do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo, 
futuro do pretérito e gerúndio. 

Outros estudos foram desenvolvidos, com o objetivo de analisar 
como o surdo se apropria da Língua Portuguesa como L2. Guarinello et al 
(2013) realizaram um estudo sobre as produções escritas em L2 de surdos e 
observaram que, nessas produções, em conformidade com Pereira (2014), 
os surdos constroem textos usando estratégias com coerência e coesão, 
a partir de sua primeira língua. Silva (2001) e Góes (2002) já haviam 
constatado a interferência da LIBRAS nas produções escritas de surdos que 
têm a Língua Portuguesa como 2ª língua. Fernandes (2003) afirma que os 
textos escritos por surdos que têm a LIBRAS como L1 não apresentam as 
mesmas características dos textos de um falante de português, e sim de um 
sujeito que tem o português como segunda língua. 

As características do processo de interlíngua que cercam 
o aprendiz de uma segunda língua, é de suma importância para 
aprofundar os estudos da Língua Portuguesa como L2, principalmente 
em relação ao surdo, cujo aprendizado da escrita ainda é vista como 
inadequada em relação aos padrões de aprendizagem da língua 
portuguesa. Durante o processo de aprendizagem da L2, o surdo 
pode se equivocar em algum aspecto da língua-alvo, principalmente 
o morfossintático (LIMA, 2011). Esse fato também foi evidenciado 
por Quadros (1997), quando discute os “erros” produzidos por alunos 
surdos no uso da escrita em L2. Esses “erros” não são de fato “erros”, 
quando pensamos na aprendizagem da escrita de uma segunda língua, 
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um vez que eles evidenciam uma condição necessária à aquisição da 
L2 (QUADROS, 1997).

Uma das dificuldades que o surdo tem apresentado na sua 
produção textual em português escrito é a de organizar sequencialmente 
o pensamento em cadeias coesivas na Língua Portuguesa. Pereira (2009) 
observou que os textos de surdos que adquirem português como segunda 
língua apresentam as seguintes características: uso de enunciados curtos, 
que costumam apresentar vocabulário reduzido; ausência de artigos, de 
preposições, de concordância nominal e verbal; uso reduzido de diferentes 
tempos verbais; falta de elementos formadores de palavras (afixos); ausência 
de verbos de ligação (ser, estar, ficar etc.); ausência de conectivos, tais como 
conjunções e pronomes relativos, dentre outros elementos linguísticos, 
além de uma colocação aparentemente aleatória de elementos na oração.

Os enunciados dos textos escritos por surdos se tornam mais 
complexos e os processos gramaticais, antes ausentes, passam a ocorrer com 
mais frequência, à medida que o conhecimento da L2 se desenvolve. As 
condições que cercam os surdos são claramente diferentes das que cercam 
os ouvintes: por um lado, “aprender a nova língua coincide com aprender 
a ler e escrever, e, por outro, faltam-lhes as pistas “que o conhecimento de 
outra língua oral geralmente fornece aos aprendizes de segunda língua.” 
(SALLES et al, 2004, p.122)

Sendo assim, conhecer o processo de aquisição de uma segunda 
língua, as etapas que a compõem, além de se apropriar das fases da 
interlíngua, irá certamente auxiliar o professor no ensino e o surdo no 
aprendizado do português escrito.

Considerações finais 

Aprender o português significa aprender a ler e escrever textos em 
português; significa entender como as palavras são efetivamente usadas na 



201

PERCEPÇÕES DO PROCESSO DE INTERLÍNGUA NA ESCRITA DO PORTUGUÊS COMO L2 PARA 
SURDOS

interação comunicativa e saber como se estruturam em uma sentença, uma 
vez que este conhecimento é a parte central da competência linguística do 
usuário de uma língua. 

A competência linguística também contribui para que o usuário de 
uma língua perceba que as sentenças não se constituem uma sequência de 
itens lexicais aleatória e linearmente organizada. Nesse sentido, os usuários 
da língua necessitam construir um conjunto de abstrações e significados 
resultante do exercício de interação verbal desenvolvido ao longo de suas 
trocas comunicativas “e isso, mesmo que formalmente ensinado, só se aprende 
efetivamente nas vivências sócio-históricas, nas interlocuções, nas práticas 
comunicativas em que mergulhamos” (FERNANDES, 2003. p. 141). 

A preocupação com a estrutura da sentença e a escrita do português 
como segunda língua neste trabalho se fundamentam na percepção de que 
os constituintes presentes na sentença dialogam entre si, não somente 
inseridos formalmente, mas também primando pela significação e 
compreensão que o leitor terá. 

Assim, analisar a sentença produzida por um surdo no português 
escrito como L2 significa analisá-la enquanto representação analítica 
de um conteúdo que articula o princípio do dinamismo comunicativo, 
tomando como ponto de partida o processo verbal que tem no verbo uma 
categoria gramatical de fundamental importância, pois ele é a base sobre a 
qual se apoiam os demais constituintes da oração. 

Registramos que o português como L2 tem um papel institucional 
e social consolidado na comunidade em que o aprendiz está inserido, e 
é reconhecido como importante instrumento promotor de comunicação 
entre os membros da sociedade. A interlíngua, que faz parte desse processo 
de apropriação, apesar de possuir etapas ou fases, se constitui como um 
processo contínuo que depende da interação com a população que dela se 
vale como L1. Outro ponto é a escrita que, no caso do surdo, se apresenta 
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como a ferramenta primordial para a aquisição da L2, o português escrito, 
para, assim, ele conseguir ser um participante ativo nos mais variados 
contextos comunicativos da L2, língua da sociedade em que está inserido.
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FUNDAMENTAL II: uma abordagem pelo prisma da Complexidade

Danilo Tavares dos Santos

Sonia Almeida [Sonia M C P Mugschl]

Este capítulo aborda aspectos da complexidade que trazem 
implicações para o ensino de Língua Portuguesa (LP), de modo mais 
específico para o ensino com base na prática de análise linguística. 
Para ancorar nossas análises, utilizaremos os seguintes conceitos: o de 
complexidade, conforme o paradigma criado por Morin (2011); o de 
sistemas adaptativos complexos, desenvolvido por Bertanlanffy (1975) e o 
de análise linguística, apresentado por Geraldi (2002).

A pertinência desses conceitos deve-se tanto ao caráter complexo 
da língua, quanto do seu ensino. Nesse sentido, a língua, tomada como um 
sistema complexo, acolhe ainda subsistemas com elementos que se relacionam 
com o meio externo. De igual maneira, o ensino também possui seus sistemas 
internos com elementos que influenciam no processo e interagem com o 
mundo externo promovendo, ou não, uma dinamicidade dentro do sistema.

Esta é uma reflexão que surge de uma pergunta relevante sobre como 
os estudos linguísticos são tratados no Documento Curricular do Território 
Maranhense para observar o nível de estabilidade apresentado diante da 
possibilidade de o professor poder ser colocado como um atrator no currículo 
proposto para o ensino de Língua Portuguesa, entre a possibilidade ou de um 
ensino classificatório ou interpretativo da descrição linguística.

As discussões apresentadas neste trabalho procuram trazer à 
baila um necessário olhar complexo do pesquisador para os fenômenos e 
processos investigados, entendidos não mais enquanto fatos isolados, mas 
que ocorrem de maneira articulada ao meio e aos sujeitos. Assim, à luz 
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desses preceitos, será possível um cenário favorável à discussão acerca do 
tema abordado nesta pesquisa. 

Atendendo, então, ao propósito investigativo apresentado, 
organizamos este estudo em duas partes. Em um primeiro momento, 
trataremos da complexidade da língua e de seu ensino, tomados enquanto 
sistemas adaptativos complexos. Ainda na primeira parte, destacaremos um 
aspecto desses sistemas adaptativos complexos que, a nosso ver, tem grande 
potencial de impacto no ensino com base na prática de análise linguística: 
os atratores. Em um segundo momento, apresentaremos a fundamentação 
da prática de análise linguística, conforme Geraldi, associando as atividades 
metalinguísticas e epilinguísticas ao papel dos atratores na complexidade. Com 
efeito, este trabalho buscará abordar, conforme os conceitos apresentados, 
o ensino com base na prática de análise linguística pelo prisma da teoria da 
complexidade, como fundamentos para analisar o Documento Curricular 
do Território Maranhense para Língua Portuguesa. 

1 O paradigma da complexidade 

O paradigma científico da complexidade, proposto pelo sociólogo 
francês Edgar Morin (2011), surge como contraponto ao modelo 
reducionista de um paradigma da simplicidade até então dominante nas 
ciências.  O paradigma da complexidade traz, a partir desse novo enfoque 
científico, a possibilidade de estudarmos também os fenômenos humanos, 
sociais e linguísticos, considerando a natureza complexa destes.

Costumamos atribuir à palavra “complexidade”, na linguagem 
do dia a dia, um sentido que está atrelado à noção de dificuldade ou 
complicação. Para o paradigma da complexidade, no entanto, o termo alude 
à possibilidade das diversas propriedades que constituem os fenômenos 
estudados se inter-relacionarem.  Em outras palavras, a complexidade de 
um fenômeno se manifesta justamente nessa relação de interdependência 
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entre seus elementos constitutivos.
Dessa forma, o paradigma da complexidade acolhe diversas ciências 

que, embora apresentem diferenças teóricas, têm suas epistemologias 
fundamentadas na ideia de complexidade. Assim, sob o guarda-chuva do 
paradigma da complexidade podemos encontrar: a teoria dos sistemas 
adaptativos complexos (BERTANLANFFY, 1975), a teoria do caos 
(LORENZ, 1963), a teoria do pensamento complexo (MORIN, 2011), 
a teoria da atividade (LEONTIEV, 1989), etc. Dentre essas abordagens, 
adotamos, para a nossa pesquisa, a teoria dos sistemas adaptativos 
complexos, cujos fundamentos e correlações com o objeto de pesquisa 
serão apresentados a seguir.

1.1 A língua e o ensino enquanto sistemas adaptativos complexos

Conforme exposto anteriormente, os sistemas são considerados 
complexos em virtude das inter-relações entre seus elementos, fato essencial 
para a ocorrência de um fenômeno dessa natureza. Outra característica 
dos sistemas complexos é a adaptabilidade, ou seja, os sistemas mudam no 
tempo e no espaço, se adaptando.

Nesse sentido, os sistemas adaptativos complexos (doravante SAC) 
são dinâmicos em virtude das interações dos variados elementos que os 
constituem e adaptam-se às mudanças provocadas pelos seus agentes. 
Holland (apud ARAÚJO JÚNIOR, 2013, p.30) afirma haver uma “ação 
condicional” em que os agentes desse SAC 

atuam em função dos estímulos recebidos, podendo adaptar 
suas ações de acordo com o contexto que se apresenta a 
partir das interações anteriores. Assim, os SAC adaptam-se ao 
mudarem sua configuração a partir da experiência acumulada.

É por esse viés de compreensão que tomamos a língua enquanto um 
SAC, uma vez que é composta por elementos internos que estão em constante 
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relação uns com os outros e também com sistemas externos. Internamente, 
notamos que a língua se constitui de sons, palavras, frases e textos que estão 
constantemente articulados entre si; já externamente a língua mantém 
interação com outros sistemas de cunho social, contextual ou extralinguístico.

Dessa maneira, olhar para a língua como um SAC significa percebê-
la em sua dinamicidade, adaptabilidade e também na sua integralidade, 
pois ao tempo em que ela acolhe subsistemas em seu bojo, também está 
inclusa em sistemas maiores, como o ensino, tal qual prevê o princípio 
hologramático do pensamento complexo. Assim, a língua interage com tais 
sistemas (internos e externos) construindo e reelaborando os sentidos ao 
falarmos sobre o mundo.

Para ilustrarmos uma situação em que visualizamos o caráter 
complexo da língua em relação ao seu contexto de uso, imaginemos um 
baiano dirigindo-se a um garoto ludovicense da seguinte forma: Oh, mô 
pivete! Certamente o garoto atribuirá à palavra “pivete” algum sentido como 
“menino que rouba” ou algo parecido, uma vez que esse é o sentido usual 
daquela palavra em São Luís-MA; o enunciador, por sua vez, certamente 
não teve tal intenção, pois em sua comunidade de fala a forma “pivete” é 
comumente utilizada em referência a “menino”.

Seguindo essa linha de raciocínio, não apenas a língua, mas também 
o ensino pode ser considerado um SAC, haja vista seu caráter complexo, pois 
se desenvolve a partir de subsistemas que estão intimamente relacionados, 
tais como a língua, o indivíduo (professor/aluno), a instituição (escola), etc. O 
ensino, assim como a língua, também se adapta ao tempo e espaço, modificando 
seus parâmetros em diversos momentos da história e ganhando um formato 
diferenciado conforme as especificidades do local onde ocorre.

Diante disso, considerando o caráter indubitavelmente complexo 
da língua e do ensino, Leffa (2003, p.25) afirma sobre as implicações da 
complexidade para a concepção de língua e seu ensino:
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A aprendizagem de uma língua é, portanto, um fenômeno 
duplamente complexo. É complexo internamente, nas 
relações que precisa estabelecer entre os elementos do 
sistema linguístico (a fonologia com a morfologia, a sintaxe 
com a semântica, a fonologia com o discurso – a prosódia, 
por exemplo, pode estar intimamente relacionada com a 
posição do sujeito na interação com o outro – e assim por 
diante); e é também complexo externamente, nas relações 
que estabelece com outros sistemas.

Não restam dúvidas de que a abordagem da língua e do ensino, 
como SAC, representa um ganho para nossa pesquisa na medida em que 
nos possibilita explorar os aspectos da complexidade desses sistemas, tais 
como: dinamicidade, sensibilidade às condições iniciais, imprevisibilidade, 
auto-organização, emergência, adaptabilidade e atratores. Para o 
desenvolvimento da nossa pesquisa focalizaremos uma dessas características 
que, a nosso ver, traz maiores contribuições quando se trata de língua e seu 
ensino com base na prática de análise linguística: os atratores. 

1.2 O papel dos atratores

Os atratores são entendidos, na complexidade, como forças que 
atuam dentro de um sistema complexo desencadeando comportamentos 
habituais. Originalmente empregado na Física, o conceito foi estendido 
para as ciências humanas, sociais e linguísticas designando tais forças que 
atuam no sistema em direção opostas. 

Uma das direções que tomam essas forças é a da estabilidade do 
sistema, mantendo os mesmos padrões de comportamento já estabelecidos; 
a outra direção é a da desestabilização, levando o sistema a evoluir e modificar 
seu comportamento. Dessa forma, no processo de ensino de língua, essas 
duas forças são capazes de atrair determinados comportamentos para o 
sistema: estabilidade ou transformação.  
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No sentido da estabilidade, Leffa (2016, p.8) denomina a força 
atuante de atrator fixo e nos diz que ela opera de duas formas com vistas a 
estabilizar o sistema:

(1) simplesmente rejeitando qualquer proposta de inovação, 
mais comum do que seria de se esperar, principalmente 
quando um determinado método de ensino é defendido 
como dogma, ou (2) aceitando as propostas apresentadas, 
mas absorvendo-as naturalmente, sem se deixar afetar 
por elas, de modo que o sistema, em sua estrutura básica, 
permanece o mesmo; até certo modo, faz-se de conta que 
as transformações propostas são devidamente consideradas, 
mas elas acabam sumindo dentro do próprio sistema.

Na outra mão, a força que atua para desestabilizar o sistema, no processo 
de ensino de língua, pode ter no professor a sua ignição. A insatisfação do 
docente com a metodologia empregada, com o livro didático utilizado ou com 
os recursos didáticos disponíveis, por exemplo, pode provocar um movimento 
de energia no sentido da evolução do sistema. “A essa força que, quando 
superior ao atrator fixo, acaba reestruturando substancialmente o sistema, 
vamos chamar de atrator estranho” Leffa (2016 p. 9).

Com efeito, são múltiplos os fatores que podem dinamizar o 
processo de ensino da língua com a imprevisibilidade que lhe é cabida. 
Como vimos, os atratores são os responsáveis pelas transformações, 
ou estagnações dos SAC, centrando na figura do professor, em grande 
medida, a sua força-motriz. Nesse sentido, abordaremos, a seguir, de que 
maneira a prática de análise linguística está associada aos postulados da 
complexidade aqui apresentados, de modo mais específico ao papel dos 
atratores nesse processo. 

2 Análise linguística 

A prática de análise linguística (AL) centra-se na reflexão sobre a 
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adequação e efeitos de sentido presentes nos textos, oferecendo ao aluno 
um caminho diferente de se apropriar dos conhecimentos linguísticos em 
uma aula de LP. Tal prática, no entanto, só teve uma adesão mais robusta 
nas instituições de ensino do Brasil a partir das décadas de 1980 e 1990, 
quando se passou a discutir, de maneira mais crítica, o ensino de LP com 
ênfase na gramática normativa que até então era realizado. 

O termo análise linguística foi cunhado pelo linguista João 
Wanderley Geraldi, em sua renomada obra O texto na sala de aula, 
publicada em 1984. Desde então, o ensino com base na prática de AL vem 
ganhando relevante impulso nas escolas e nos currículos oficias, passando 
a constituir, inclusive, um eixo temático do componente curricular de LP 
na Base Nacional Comum Curricular.

O ensino com base na AL surge como uma alternativa ao modelo de 
ensino de gramática normativa, cujo foco eram os conteúdos gramaticais 
abordados de forma isolada e repassados por meio de uma metodologia 
transmissiva, pautada na repetição. A AL exige, dessa maneira, que o 
professor trabalhe, nas aulas de LP, tanto atividades “metalinguísticas” 
quanto “epilinguísticas”, ou seja, tanto atividades que se valem de conceitos e 
classificações para falar da própria língua, quanto atividades que favoreçam 
a reflexão sobre os recursos expressivos empregados em um texto.

Considerar, porém, que Geraldi abominava o uso de gramática(s) 
em aulas de LP seria um grande equívoco. O que o linguista propõe com 
a AL é valer-se também dos conhecimentos acerca dos fatos gramaticais 
e ampliá-los em favor da construção de sentidos com base na leitura e 
produção de textos. Nesse sentido, Geraldi não cria uma dicotomia entre 
as atividades, como podemos observar:

Com a expressão “Análise Linguística” pretendo referir 
precisamente este conjunto de atividades que tomam uma 
das características da linguagem como seu objeto: o fato de 



214

ESTUDOS DA LINGUAGEM: da descrição linguística a suas interpretações - Volume 2

ela poder remeter a si própria, ou seja, com a linguagem não 
só falamos sobre o mundo ou sobre nossa relação com as 
coisas, mas também falamos sobre como falamos. Como já 
vimos, a estas atividades têm sido reservadas as expressões 
‘atividades epilinguísticas’ ou ‘atividades metalinguísticas’ 
(GERALDI, 2002, p. 191).  

Interessante ressaltar que Geraldi não descarta a(s) gramática(s) da 
aula de LP, mas deixa claro que a AL pode prescindir de palavras e frases 
isoladas, ou seja, que não estão a propósito do texto. A(s) gramática(s), 
na visão de Geraldi, é/são insuficiente(s) para contemplar as múltiplas 
reflexões que podemos fazer acerca da língua e do seu uso:

Note-se, pois, que não estou banindo das salas de aulas 
as gramáticas (tradicionais ou não), mas considerando-as 
fonte de procura de outras reflexões sobre as questões que 
nos ocupam nas atividades epilinguísticas (GERALDI, 
2002, p. 192, grifo do autor).

Face ao que foi exposto acerca da prática de AL e das atividades 
que a compõem, partiremos para a discussão dos aspectos complexos 
que envolvem as atividades metalinguísticas e epilinguísticas. Para tanto, 
lançaremos mão do papel que os atratores desempenham em um SAC, 
conforme explanado anteriormente.

2.1 Atividades metalinguísticas em favor de atratores fixos

Segundo Rey-Debove (1978), em linhas gerais, podemos afirmar 
que a língua (e a linguagem por consequência) é usada para falar tanto do 
mundo e das coisas, quanto dela mesma. Em outras palavras, isso ocorre 
em razão da função metalinguística da língua, onde ela é ao mesmo tempo 
objeto e instrumento de estudo.

Dessa forma, o ensino de LP, sustentado em atividades 
metalinguísticas, tende a ocorrer de maneira mecânica, repetitiva e sem 
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grandes reflexões acerca dos fatos gramaticais repassados em aula. O 
objetivo desse ensino será, então, apenas levar os alunos a provarem seus 
conhecimentos sistemático e classificatório dos fatos de uma língua. Nesse 
mesmo processo de ensino, o professor atua como mediador, porém nada 
mais faz além de transmitir regras, conceitos e classificações (elaborados 
por especialistas da língua) e levar os alunos a aplicar tais conhecimentos 
gramaticais a construções isoladas como palavras, frases e orações.

É nesse contexto que percebemos as atividades metalinguísticas 
enquanto facilitadores da ação dos atratores fixos, uma vez que, como 
vimos, tendem a manter a estabilidade do sistema, sem produzir nenhuma 
dinamicidade ou evolução. Em outras palavras, as propostas de atividades 
metalinguísticas, na verdade, não provocarão no aluno uma reflexão e nem 
tampouco uma construção do conhecimento adquirido, uma vez que os 
conceitos, as regras, as classificações e as sistematizações repassadas em 
aula já foram elaboradas por teóricos ou pensadores.

Alinhado ao que explanamos até aqui, Leffa (2016, p.9) aponta 
para a pertinência do conceito de atratores no entendimento do processo 
de ensino da língua, e afirma acerca dos atratores fixos, enquanto força 
contrária à mudança:

Houve uma época em que esse ensino tinha sua ênfase na 
estrutura sintática da frase e o aluno passava o tempo todo 
repetindo os padrões frasais característicos da língua que 
estava estudando, até chegar ao nível da automatização. O 
aluno era uma máquina de repetir frases, muitas vezes sem 
saber o que estava dizendo, ficava apenas papagueando, 
como já censuravam causticamente alguns críticos da época.

2.2 Atividades epilinguísticas em favor de atratores estranhos

Conforme vimos, as atividades epilinguísticas são aquelas que 
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proporcionam ao aluno o uso e a reflexão sobre a própria língua (e 
linguagem), não se limitando apenas a fazer com que esse aluno prove seus 
conhecimentos sistemáticos e classificatórios dos fatos linguísticos. Em 
uma definição ainda mais detalhada, Franchi nos diz que

Trata-se de levar os alunos desde cedo a diversificar os 
recursos expressivos com que fala e escreve (sic) e a operar 
sobre sua própria linguagem, praticando a diversidade dos 
fatos gramaticais de sua língua. É aí que começa uma prática 
ou a intensificação de uma prática que começa na aquisição 
da linguagem, quando a criança se exercita na construção 
de objetos lingüísticos mais complexos e faz hipóteses de 
trabalho relativas à estrutura de sua língua. Chamamos de 
atividade epilingüística a essa prática que opera sobre a 
própria linguagem, compara as expressões, transforma-as, 
experimenta novos modos de construção canônicos ou não, 
brinca com a linguagem, investe as formas lingüísticas de 
novas significações (FRANCHI, 1988, p. 36).

Dessa forma, entendemos que as atividades epilinguísticas, por 
dinamizarem o processo de ensino, possibilitando ao aluno construir o 
saber de maneira indutiva, a partir da reflexão das práticas reais de uso da 
língua e chegando a níveis mais gerais de compreensão, estão intimamente 
relacionadas ao papel desempenhado por atratores estranhos de um SAC. 

No nosso caso, o atrator estranho que atuará no sentido da 
modificação do sistema ao lançar mão das atividades epilinguísticas, 
durante a prática de AL, será o professor. Este, ao propor tais atividades, 
estará agindo como um perturbador do sistema, instigando o aluno, 
por meio de uma metodologia reflexiva, baseada na indução, a produzir 
o conhecimento de maneira construtiva e sempre a propósito de uma 
unidade de sentido: o texto. 

Acerca dos atratores estranhos, no processo de ensino de língua, 
que atuam no sentido da dinamicidade do SAC em razão da energia 
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desprendida pela insatisfação com o modelo tradicional de ensino, Leffa 
(2016, p.10) assevera que

Em outros momentos, porém, o professor deve atuar como 
um atrator estranho, atraindo as inovações para a sala de aula. 
Mesmo que tudo esteja aparentemente funcionando bem, nada 
é tão perfeito que não possa ser melhorado. O ensino da língua, 
como um sistema adaptativo complexo não pode se fechar em 
si mesmo; precisa estar aberto para manter o fluxo de energia 
com elementos de outros sistemas (Linguística, Pedagogia, 
Psicologia, Meteorologia, trânsito), e entre os elementos do 
próprio sistema (sala de aula, material didático, alunos). 

Considerando as explanações realizadas acima, podemos 
afirmar, portanto, que a língua e o ensino, enquanto SAC, possuem 
uma dinamicidade, adaptabilidade e imprevisibilidade que lhes são 
características. O papel desempenhado pelos atratores no ensino de LP 
será, então, de fundamental relevância em nossa investigação na medida em 
que (supomos) situará a prática da AL, proposta no Documento Curricular 
do Território Maranhense, em um modelo de ensino que, como vimos, tende 
a abandonar o tradicional padrão de transmissão de conhecimentos em 
favor de uma metodologia de base reflexiva.  

3 Considerações finais 

Após as discussões apresentadas neste capítulo acerca da 
complexidade no ensino de LP, com ênfase na prática de AL proposta por 
Wanderley Geraldi, em 1984, chegamos às conclusões que se seguem.

O processo de ensino e a língua, enquanto fenômenos de 
investigação, foram visualizados pelo prisma da complexidade, em nosso 
estudo, na medida em que ambos possuem traços característicos de um 
sistema adaptativo complexo. Nessa perspectiva, tanto a língua quanto o 
ensino apresentam elementos que se inter-relacionam e dinamizam seus 
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respectivos sistemas, adaptando-se às mudanças ocorridas.
A prática de AL, por acolher as atividades metalinguísticas 

e epilinguísticas em sua base metodológica, relaciona-se com a 
complexidade pelo potencial dessas atividades de impactarem o ensino de 
LP por meio dos atratores fixos ou estranhos. Dessa forma, as atividades 
metalinguísticas favorecem a atuação dos atratores fixos, uma vez que estão 
pautadas apenas na transmissão e repetição de conteúdos gramaticais já 
elaborados, mantendo o sistema estabilizado. Por outro lado, as atividades 
epilinguísticas, quando tomadas no processo de ensino, viabilizam o papel 
dos atratores estranhos, pois são atividades que levam o aluno a refletir 
acerca dos usos que ele faz da língua, tomando sempre o texto como 
unidade de sentido e desestabilizando, dessa forma, o sistema.

Importante ressaltar que, em ambos os casos mencionados 
anteriormente, o professor será a figura que desempenhará a função de 
atrator (fixo ou estranho) a depender da escolha das atividades que fizer. 
Ademais, um SAC não se vale apenas de um desses atratores, mas os alterna 
convenientemente a fim de manter o equilíbrio do sistema.

Por último, é preciso deixar claro que os esforços empreendidos, na 
aludida pesquisa, possibilitarão um recorte da realidade do ensino com base na 
prática de AL que está sendo proposto no Documento Curricular do Território 
Maranhense. Nesse sentido, com as discussões aqui realizadas, não temos a 
pretensão de generalizar nossas conclusões, mas de fornecer um horizonte, 
pelas vias da complexidade, acerca do tratamento dado à AL nesse documento. 

Propondo a investigação da Análise Linguística no Documento 
Curricular do Território Maranhense, julgamos que, entre o ensino por 
meio de atividades metalinguísticas e epilinguísticas, será possível associar a 
descrição linguística e suas interpretações como mais uma procura nos efeitos 
do referido documento para o ensino de Língua Portuguesa no Maranhão.
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SEMÂNTICA DE FRAMES: uma breve introdução

Fábio Araújo Pereira

Monica Fontenelle Carneiro

Frames Semânticos são objetos de estudos de diversos teóricos desde 
o início do século XX.  Mas foi Fillmore (1982) que sintetizou bem essa teoria 
no artigo intitulado Linguistics in the Morning Calm (1982), onde o autor 
trouxe diversas reflexões sobre o tema. Fillmore (1982) demonstrou em suas 
pesquisas que os termos têm sentidos que variam de acordo com o domínio 
a que pertencem, em outras palavras, elas abrangem enquadramentos os 
quais chamamos de Frames. Portanto, os termos só fazem sentido na mente 
dos sujeitos, se eles compartilharem do mesmo Frame. Esse ativamento se dá 
através do compartilhamento do mesmo background e visões de mundo. 

Ao longo dos anos, a teoria foi se modernizando e novos conceitos foram 
sendo atrelados a ela. Essa problematização na conceitualização de Frames 
Semânticos permanece até os dias atuais. O objetivo deste trabalho é fazer uma 
revisão bibliográfica dos mais importantes trabalhos realizados, no intuito de 
definir a noção de Frame. E sobretudo tentar explicar se as bases que definem 
essa teoria repousam em constructos internos ou externos aos indivíduos.

O que é Semântica de Frames? 

Esta seção se dedica a apresentar a revisão bibliográfica de nossa 
pesquisa. Muitos teóricos se dedicam à função de definir Frames. Nessa 
miscelânea de conceitos, encontramos uma interessante dicotomia entre 
constructos internos e externos como responsáveis pela organização da 
ideia de Frame.  

A noção de Frame Semântico, para Fillmore (1982), surge do 
entendimento de que as palavras estão relacionadas de tal modo que, para 
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que assumamos a essência de um termo, é necessário que compreendamos 
também toda a estrutura à qual ele está relacionado. O autor também 
afirma que “os Frames estruturam o significado das palavras e a palavra 
evoca o Frame” (FILLMORE, 1982, p.117).  Grosso modo, os termos são 
responsáveis pela criação mental de um script, cenário ou um “andaime” de 
ideias interligadas entre si com o objetivo de alcançar determinado juízo.

Segundo Fillmore (1982, p.112),

[...] Palavras representam categorizações da experiência e cada 
uma dessas categorias é sublinhada por uma situação motivação 
que ocorre ancorado em um background de conhecimento e 
experiência [...] Semântica de frames pode ser entendida como 
o esforço para entender o que leva a uma comunidade de fala 
a ter criado aquela representação e explicar o significado da 
palavra apresentando e esclarecendo a razão.

Tal conceito nos mostra que Frames servem de referência para a 
ativação de memórias e experiências vividas. Estes são agentes motivadores 
da ativação do entendimento dos objetos do mundo. 

Para o linguista George Lakoff (2006), as palavras evocam Frames 
e os termos constituintes daquele Frame também os evocam. Em outras 
palavras, quando ouvimos a palavra elefante, é impossível não nos vir à 
mente a imagem deste mamífero, assim como quando ouvimos a palavra 
tromba. Esta última está ligada ao termo elefante e sua menção também é 
capaz de nos trazer ao cérebro a figura do animal. Cada palavra é processada 
no cérebro através de circuitos de Frames e estes por sua vez não são 
simplesmente lógicos, eles se conectam às nossas emoções e nos trazem 
poderosos esquemas imagéticos (LAKOFF; WEHLING, 2012, p.15). 
Portanto, se dois interlocutores não partilharem do mesmo conhecimento 
a respeito de dada palavra, o ato comunicativo será inviável.

Os enquadres mentais gerados pela escolha de determinado Frame 
também fazem parte do estudo da inteligência artificial. É notório que 
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sistemas de busca da internet dentre outras tecnologias disponíveis busquem 
na semântica de Frames um aporte teórico para seu desenvolvimento. 
De acordo com Minsky (1974), Frames são uma estrutura de dados para 
representar uma situação estereotipada como ir a um “aniversário de 
criança”.  De acordo com esse autor, a expressão “aniversário de criança” 
evoca todos os elementos característicos do termo e seus rituais envolvidos: 
bolo de aniversário, balões, brigadeiro, aniversariante assim por diante. 
Nessa mesma linha, Morato (2010) corrobora que os Frames se expandem 
para os mais diversos domínios do saber, como linguística, psicologia 
experimental e de trabalhos em inteligência artificial. 

Os Frames são percebidos pelo cérebro e cada vez que um Frame é 
acionado, ele também é fortalecido pelos nossos circuitos neurais (LAKOFF, 
2006). Dessa forma, um Frame é evocado mesmo quando o negamos e ao fazê-
lo ele se torna mais forte em nossa mente.  A flexão dos termos também é 
capaz de alterar a percepção do Frame. No que diz respeito à formação de 
palavras propriamente dita, os elementos mórficos são responsáveis por nos 
colocar em diferentes enquadres. Fillmore (1982) compara esses componentes 
das palavras a ferramentas das quais os falantes lançam mão para atingir 
seu objetivo, no ato da comunicação.  De acordo com essa analogia feita 
por Fillmore, os atos de fala são permeados por estas ferramentas, das quais 
precisamos saber os nomes, para que servem e a razão pela qual estão sendo 
usadas em determinado diálogo ou texto. Ele ainda acrescenta que

[...] É possível pensar num texto linguístico não como uma 
sucessão de pequenos significados, dando ao intérprete a função 
de colocá-los em um significado mais amplo ( o significado 
do texto) mas sim como uma sucessão de ferramentas que 
alguém usou para fazer determinada atividade. A função de 
interpretar um texto, então, é análoga ao trabalho de entender 
a que atividade a pessoa se engajou ao organizar as ferramentas 
naquela ordem. (FILLMORE, 1982, p;112)
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Desse modo, podemos perceber que não apenas sentenças 
completas, mas também pequenos itens lexicais são capazes de alterar 
a percepção do interlocutor ou do leitor de um texto. Esses pequenos 
instrumentos semânticos mencionados por Fillmore podem alterar de 
forma significativa a compreensão que temos de um Frame. Isso ocorre

[...] não apenas porque um item léxico pode ser 
considerado um texto muito pequeno, mas também 
porque o signif icado de qualquer item lexical desempenha 
um papel importante na construção do signif icado de 
qualquer texto (PETRUCK, 1996, p.4). 

 A autora exemplifica essa afirmação com a sentença “As crianças 
brincavam no ônibus”, na qual o item lexical “no” informa ao ouvinte ou leitor 
que as crianças possivelmente brincavam em um ônibus em movimento. Se a 
sentença fosse “As crianças brincavam dentro do ônibus”, o Frame acionado 
seria que elas estavam se divertindo em um ônibus parado. 

De acordo com estudos de Goldberg (1995), o significado das 
sentenças deriva não só do conhecimento que os indivíduos possuem das 
palavras, como também das cenas e enquadres que dizem respeito aos 
termos gramaticais. Como exemplo, o autor formula a sentença “Sara enviou 
a fatura para Jeremy por fax”. Nessa sentença não somente o conhecimento 
prévio da palavra “fax” seria suficiente para o entendimento da frase, como 
também a noção de se enviar algo a alguém (GOLDBERG, 1995). Isso acaba 
aproximando a semântica de Frames a outras teorias como gramática das 
construções, lexicologia, lexicografia, sintaxe e gramática em geral. 

Esse raciocínio vai ao encontro das teorias de Fillmore a respeito da 
construção de sentenças na perspectiva da semântica de Frames. Em seus 
estudos, o autor apresenta os termos U-Semantics e T- Semantics: o primeiro 
mais preocupado em tentar definir o que leva o falante a encaixar determinado 
termo a determinada situação; o último mais concentrado em verificar sob 
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quais condições uma sentença é verdadeira através de operações simbólicas 
(FILLMORE, 1982, p.230 - 232 apud PETRUCK, 1996, p.6). 

A logicidade que emerge dos Frames semânticos repousa então na 
construção das palavras e, como consequência, no conhecimento prévio 
dos interlocutores ao seu respeito. Nesse sentido, podemos afirmar que 
a comunicação é orientada pelos cenários evocados pelas palavras. Esses 
cenários, para se efetivarem na mente dos falantes, necessitam de que eles 
compartilhem de uma mesma percepção ou conhecimento de mundo.  
Ressaltamos que definir conhecimento é tarefa tão complexa quanto 
definir a noção de Frame. Fillmore (1982) afirma que os “Frames de caso” 
são pequenas cenas abstratas que, para se entender sua estrutura semântica, 
é necessário entender também as propriedades das cenas esquematizadas.  

Morato (2010) afirma que a definição de Frame poderia estar 
associada a conceitos cognitivos que, uma vez acionados por determinado 
termo, mobilizam uma espécie de cascata de outros termos e cenas capazes 
de definir um dado objeto. A autora utiliza a seguinte analogia para definir 
os Frames Semânticos: “Ao reativarmos o Frame “restaurante” [...] evocamos 
os modelos de procedimentos, falas, rituais culturais etc. associados a ele, 
podendo apresentar características variadas e mesmo assim não deixa de 
ser por nós reconhecido” (MORATO, 2010, p.97).  

Dijik (1977) afasta-se um pouco dessa concepção de Frame, 
ao afirmar que nem sempre as palavras vão estar relacionadas, ainda 
que pertençam ao mesmo enquadre. Para o autor, um termo pode estar 
associado a uma infinidade de outros termos e estes podem ter numerosas 
possibilidades de Frames, por isso ele prefere relacionar Frame à noção de 
episódios (DIJK, 1977).  Ferrari (2011) segue na mesma linha, ao afirmar 
que “o mesmo termo pode apresentar significados distintos, se estiver 
associado a diferentes Frames” (FERRARI, 2011, p.53).  Percebemos, 
portanto, que não há um consenso cristalizado entre conceito e significado. 
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A visão de mundo dos falantes também é primordial para o 
processamento de Frames. Ao evocarmos o Frame órfão, por exemplo, 
precisamos ter em mente que uma criança pequena precisa ter os 
cuidados dos pais ou responsáveis e que somente aquela que não desfruta 
desse privilégio é enquadrada em tal Frame. Dijk (1977) afirma que 
“O processamento do discurso em vários níveis depende do nosso 
conhecimento convencional do mundo, e isso é representado em estruturas 
chamadas Frames” (DIJK< 1977, p.18). Tal conceito nos mostra que os 
Frames surgem de constructos internos dos indivíduos.

Do mesmo modo, Fillmore (1982) assinala que, para que não haja uma 
palavra para cada significado existente, os termos podem ser redimensionados. 
O autor faz um encadeamento de observações lexicais que nos trazem essas 
noções dentro da linguística, como é o caso da polissemia, em que o mesmo 
termo denota diferentes Frames. Ou o contrário, onde diferentes termos 
expressam o mesmo Frame, como no exemplo das palavras “mesquinho” 
e “econômico”.  O autor também apresenta termos que têm uma espécie de 
escala de sentidos como nas palavras “mesquinho”, “econômico” e “generoso”. 
Em seguida o autor propõe os empréstimos de Frames Conceituais como 
quando palavras de um domínio são usadas em outro, como por exemplo a 
expressão “rebanho de solteiros” para indicar animais que hibernam durante 
um ano antes de estarem prontos para o acasalamento. A expressão “solteiros” 
foi emprestada de forma metafórica pela ausência de um termo específico para 
tal conjuntura. Sobre isso Ferrari (2011) acrescenta que

[…] A definição do termo (solteiro) requer referência a um 
domínio cognitivo específico, denominado Frame, que reúne 
conhecimento compartilhado em relação às expectativas 
socioculturais relacionadas à idade apropriada para o casamento. 
É a reativação do termo [...] a esse domínio cognitivo específico 
que explica o fato de que a palavra não é adequada para nomear 
o Papa, ou um personagem que vive nas selvas como o Tarzan, 
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ainda que esses indivíduos compartilhem os mesmos traços 
listados (FERRARI, 2011, p.34).

O que temos até aqui é que a noção de Frames está intimamente 
vinculada à percepção, cognição e conhecimento prévio. Como a própria 
palavra sugere, Frame é uma moldura, ainda que de forma abstrata e 
metafórica. Molduras normalmente cercam figuras que nos trazem algum tipo 
de informação.  Persson (2019), ao analisar a obra Frame Analysis de Erving 
Goffman, nos traz uma curiosa analogia: Frames são tal qual uma moldura 
de um quadro branco pendurada em uma parede branca. O que diferencia o 
conteúdo de dentro do quadro e o de fora dele é necessariamente a moldura 
que o cerca (PERSSON, 2019). Mais ou menos o que fazemos no ato de 
comunicação: enquadramos um sentido do conteúdo em detrimento de todos 
os outros que também são passíveis de enquadramento. Essas escolhas seriam 
de caráter puramente cognitivo.  O autor corrobora que

Um exemplo deste enquadramento mais abstrato é colchete, 
isto é - colocar algo dentro de parênteses e assim criar um 
espaço no texto e no pensamento. Aspas são utilizadas de 
forma semelhante, tanto em textos, onde podem expressar 
o fato de que outra pessoa escreveu o que está sendo citado 
e que consequentemente foi tirado de outro contexto. E na 
fala, onde se pode indicar aspas com os dedos enquanto se 
fala e, portanto, indica que alguém está sendo citado, ou 
sendo irônico. (PERSSON, 2019, p. 54)

Se Frames podem ser entendidos como sendo constructos internos 
da percepção humana, bem como cenas que são ativadas cognitivamente 
ao se evocar um termo, o processo de reconfigurá-los pode propor certo 
esforço de nossos circuitos neurais. Lakoff (2006) chama atenção para 
este posicionamento utilizando o termo “Reframe” para designar o curso 
de alterar a percepção de um Frame. Para o autor, “Reframe é contar a 
verdade como a entendemos; firmemente, diretamente, articuladamente, 
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com convicção moral, e sem hesitação” (LAKOFF, 2006, p.02).  Logo, 
os princípios da noção de Frame não fogem da definição que temos de 
interação social, pois o Frame só pode ser estabelecido quando dois ou 
mais atores interagem em um ato de intercomunicação, ainda que essa 
comunicação tenha como foco um “Reframe”.  

O conceito de interação também não foge da concepção que temos de 
contexto ou situação. Por isso Goffman (1974) estabelece as palavras framework/
frame/framing quando aborda os padrões de comportamento social que guiam 
a produção comunicativa e sua interpretação por parte dos falantes. 

A relação entre Frame e as práticas sociais

A percepção de Frame Semântico como sendo um conhecimento 
estático que temos dos objetos do mundo tomou força com as pesquisas de 
Fillmore (1982) e seus seguidores como Lakoff, Kay e O´Connor, dentre 
outros. Essa concepção não se afasta do princípio de que toda comunicação 
emerge de práticas sociais e que estas são de suma importância para a 
ativação de nossa compreensão. Os significados exteriorizam-se por meio 
dos termos, porém outras bases também se interpõem no modo como 
construímos o sentido das coisas. Não se trata de teorias antagônicas entre 
si, uma vez que elas se completam. Todo ato comunicativo é permeado por 
gestos, hábitos culturais e convenções sociais, por isso precisamos entender 
Frame em concordância com a linguística cognitiva e outras áreas como a 
sociolinguística interacional que também se preocupa com essa temática.

Ao fazer um paralelo entre linguagem e interação, Morato (2002) 
apresenta conceitos que remontam às teorias de Vygotsky e Bakhtin, 
no campo da enunciação ou expressão exterior. A autora ratifica que “a 
organização interna da linguagem é fundamentalmente estruturada 
pelas regularidades enunciativo-discursivas constitutivas das interações 
humanas” (MORATO, 2002, p. 63). Em outras palavras, a interação dos 
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indivíduos afeta de forma direta a concepção e o desenvolvimento dos 
Frames. É a partir da socialização contínua dos usuários da língua que 
novos Frames vão tomando corpo, ao passo que outros se expandem ou 
podem até se extinguir. Sobre isso, Dijk (1977) afirma que “Frames não 
possuem apenas dados estáticos, mas também processos dinâmicos que 
descrevem como agir em determinadas circunstâncias” (DIJK, 1977, p.19).  
O autor não descarta que os Frames possuem conceitos estabelecidos 
via convenções sociais. Conceptualizações fixas que não deixam de ser 
passíveis de intervenções advindas das circunstâncias.

O modo como vemos o mundo determina a compreensão de como 
os Frames são apreendidos por parte dos sujeitos nas interações. Fillmore 
(1982) também aponta para o fato de Frames não apenas trazerem 
conceitos, mas também noções que dependem da interação. “Quando 
entendemos uma dada linguagem, fazemos esquematizações do que 
compõe o “mundo” daquele texto e esquematizamos a situação na qual a 
linguagem está sendo produzida” (FILLMORE, 1982, p. 117). Através do 
termo “Frame interativo”, o autor salienta que falante e ouvinte precisam 
estar acomodados no mesmo enquadre para que o ato de intercomunicação 
suceda de forma satisfatória. Autores como Ford (2004), Imo (2007, 
Hopper (2008) e Fisher (2013) também rejeitam, de forma categórica, a 
ideia de que o significado e funções da linguagem sejam estáticos.  Para eles 
a interação é decisiva para a construção dos sentidos.

O modo como interpretamos um Frame se ancora nas 
esquematizações que os indivíduos fazem. Essas pequenas unidades de 
significação possuem amplas possibilidades de percepção e referência. 
Fischer (2013) afirma que embora o background dos participantes de uma 
conversação seja importante, a linguística cognitiva reconhece a função 
da interação na linguagem. Esses dois conceitos paralelos, background e 
interação, também fizeram parte dos estudos de linguística Cognitiva 
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de Langacker (1998). De acordo com o autor, a linguagem possui duas 
funções: “uma função semiológica, permitindo que pensamentos sejam 
simbolizados através de sons, gestos, ou escrita, e uma função interativa, 
abraçando a comunicação, expressividade, manipulação e convenção social 
(LANGACKER, 1998, p.1). 

Diante do exposto até aqui, vemos que a situação e o local da pessoa no 
mundo também alteram a maneira como o Frame é definido. Saímos então de 
uma visão mais internalista de Frame e passamos a encará-lo como algo que se 
constrói e se modifica. A esse respeito, Fischer (2013) afirma que

Toda sentença exibe propriedades gramaticais que são 
sedimentadas na interação em si. Não há como esses aspectos 
interacionais serem deixados de fora da linguagem. Nossos 
estudos em linguagem automática mostram que não há 
enunciado na língua natural que não tenha seus componentes 
sedimentados na interação social (Fischer, 2013, p.199)

Em suas pesquisas, Fisher (2013) também apresenta um curioso 
vínculo entre gramática de construções (GC) e Frames. Para ela, a interação 
é fundamental para se abordar os fenômenos deste tipo de gramática, o 
qual está ancorado na noção de sentido que os estudos de semântica de 
Frames abordam. A autora também ratifica que cenários interativos são 
cruciais para se entender GC. 

Dijk (1977) corrobora com essa ideia, quando em seus estudos 
evidencia a relevância dos processos interativos e situacionais nos quais o 
sentido de Frame se ancora. O autor define Frame em macro e microestruturas, 
sendo a primeira voltada para os significados mais gerais dos termos 
e a última para as características que surgem no ato de comunicação. A 
macroestrutura refere-se aos conceitos mais estratificados que temos 
dos objetos. O autor a compara como fronteiras geográficas. Todos nós 
temos a noção dos limites entre territórios, isso é algo que dificilmente é 
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questionado. Quanto às microestruturas, elas estão mais sujeitas à vontade 
dos indivíduos, uma vez que possuem regras flexíveis e dinâmicas.

Como tais processos se dão nas esferas internas e externas das 
pessoas, Dijk (1977) cunhou o termo modelo de processamento de informação 
cognitiva para se referir a eles de modo geral. Frames são acionados 
sempre que os indivíduos interagem, e estes obedecem às regras gerais do 
Frame que são as macroestruturas, mas também as modificam através de 
microestruturas, um movimento que o autor chama de coerência. Dijk (1977) 
também afirma que a interação é composta por camadas de conhecimento:

Conhecimento contextual pertence ao campo da situação 
comunicativa [...] conhecimento geral pode ser convencional 
e envolve conhecimentos compartilhados sobre o mundo, 
conhecimento convencional contém não apenas fatos, mas 
“possíveis fatos” compatíveis com o mundo atual. O mundo 
convencional pode ser pensado como Frames (DIJK, 1977, p.6).

Portanto, quando os indivíduos estão situados no sentido global (ou 
sentido macro) do Frame, eles se tornam aptos a fazerem “micro” intervenções na 
linguagem, sem perder a capacidade de entenderem ou se fazerem entendidos. 
Tal pensamento aponta que processos pragmáticos são fundamentais no 
transcurso dos Frames. Persson (2019) concorda com essa teoria, ao afirmar 
que “o conceito de Frame nos dá uma ideia de rigidez, mas ao mesmo tempo 
é o resultado de uma variação. Ele tem a característica de um momento 
congelado em uma existência variável” (PERSSON, 2019, p.146).  O autor 
também aponta que “ Framing” é o ato de tentar compreender as modificações 
que ocorrem ou que podem ocorrer no ato da interação. Em outras palavras, 
os indivíduos quase sempre são capazes de capturar as transformações sofridas 
pelo Frame no ato de intercomunicação. 

Goffman (1974) também chamou atenção para os espaços de interação 
dos indivíduos. O que Dijk (1977) batizou de macroestruturas, Goffman (1974) 
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havia nomeado anos antes de stripes, ou faixas semânticas.  O autor usou este 
conceito para demonstrar que Frames são “eventos” nos quais os sujeitos 
utilizam códigos semânticos (no campo cognitivo) para produzirem sentidos 
que podemos chamar de Frames. Persson (2019) afirma que

As interações entre os indivíduos formam os elementos 
dinâmicos da situação, e podem resultar nos frames 
sendo confirmados, ignorados, modificados, violados, ou 
fragmentados. Situação, código, sentido e interação, juntos 
formam o Frame que gera o pré-requisito para a dinâmica 
social da situação (PERSSON, 2019, p.65)

Se o contexto é importante para a concepção de um Frame, na 
perspectiva de que este se dá no terreno da interatividade, a pergunta 
que fazemos aqui é: De que maneira a posição dos Interactantes favorece 
a construção dos significados? Se o mundo dos sujeitos influencia de 
modo direto o agenciamento dos Frames, existem outros fatores de caráter 
comportamentais capazes de alterar as percepções?  

Para Morato (2010), o enquadramento social do falante marcha 
de mãos dadas com o contexto interacional local no qual os falantes estão 
imersos. A autora suscita terminologias como footing ou alinhamento, 
contexto, atividade, operações de referenciação e categorização social dos 
falantes (GOFFMAN, 1974 e GUMPERZ, 1982/1998 apud MORATO, 
2010). A autora ainda ratifica que “estes são parte integrante da orientação 
dos atos de significação no decurso das interações” (MORATO, 2010, 
p.10).  Essas definições demonstram que conceito e função se integram e 
contribuem para a formulação e reformulação do Frame. 

Goffman (1974), em sua obra Frame Analysis, aborda as demandas 
da semântica de Frames através de um prisma sociológico, cognitivo 
e interacionista. Para o autor, as imagens mentais são constituídas 
socialmente e a sociedade se modifica de forma contínua e ininterrupta, 
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afetando a perspectiva dos Frames. 
Davis (1975), ao analisar Frame Analysis, aponta que o autor afirma 

que as instituições moldam a estrutura dos Frames, embora isso possa 
ocorrer em um lapso grande de tempo. Logo, os conceitos e significados 
também se alteram ao sabor da vontade humana. Para Goffman (1974), 
mudanças de valores sociais importam para a consolidação dos Frames 
Semânticos. Persson (2019) afirma que, para Goffman (1974), Frames 
Semânticos se constituem na dinâmica de como os indivíduos lidam com 
a tarefa de tentarem entender e lidar com as situações que compartilham 
enquanto leem a situação e os indivíduos com os quais estão interagindo. 
Assim, inferimos que Semântica de Frames é um constructo interativo, 
cognitivo e social

Para Goffman (1974), Frames são estruturas totalmente variáveis, 
pois sua existência depende da vontade dos indivíduos, ainda sim, o autor 
concorda que os falantes se encontram em sistemas universais que precisam 
ser obedecidos. Ele chama de ritualizações os elementos que funcionam 
como “assoalho” para o Frame. Ele diz, porém, que estas não estão livres de 
vulnerabilidades. Persson (2019) concorda com essa afirmação e corrobora 
que “essa ritualização deixa a interação fixa e repetitiva no sentido de que 
ela está ancorada nas experiências de interação dos indivíduos. Por esta 
razão interação social é ao mesmo tempo ritualizada e vulnerável, e o 
conceito de Frame capta bem essa dualidade” (PERSSON, 2019, p. 49).  A 
fragilidade do Frame pode ser vista aqui como sua plasticidade inerente. E 
diversas são as variáveis que favorecem essa maleabilidade. Para Goffman 
(1974), interagir é como estar numa arena; 

Nesta arena o indivíduo constantemente torce, gira, e se 
contorce, mesmo enquanto se permite ser conduzido pelo 
conceito que governa a situação. A imagem que emerge 
do indivíduo é a de um malabarista e sintetizador, um 
acomodador e apaziguador, que cumpre uma função 
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enquanto aparentemente está ocupado em outra; ele vigia 
a porta da tenda, mas deixa todos os seus amigos e parentes 
passarem por baixo do pano (p. 139).

As teorias de Goffman (1974) vêm sendo analisadas, criticadas e 
melhoradas por diversos teóricos ao longo dos últimos anos. Sua visão de 
cunho mais sociológico sobre Frame nos trouxe percepções que servem 
de aporte teórico para várias pesquisas atuais. Ao longo de sua vasta obra, o 
autor empregou diversos termos que explicam a dinamicidade dos enquadres 
semânticos. Na obra Frame Analysis ele estabelece noções como “fabrication” 
para designar as hipóteses que fazemos dos termos quando não estamos 
situados em um dado contexto. O autor também organiza as noções “Keyed 
Frames” que são mecanismos utilizados pelo falante para posicionar o 
interlocutor dentro do Frame desejado. Eles podem ser verbalizados, como, 
por exemplo, falar a expressão “era uma vez” no início de uma história, ou 
podem advir de convenções sociais como cerimônias e eventos.

Por intermédio do que foi exposto nesta seção, chegamos à 
conclusão que Frames emergem de práticas cognitivamente dinâmicas. 
Embora sendo um conhecimento sedimentado dos objetos, seus conceitos 
podem modificar-se de acordo com inúmeras variáveis. A informação 
contida no Frame nem sempre está completa por parte dos falantes, pois 
isso depende de fatores como ter o mesmo conhecimento de mundo e 
compartilhar o mesmo background. Na ausência de insumos para completar 
os significados, nosso cérebro se vale de inúmeras táticas. como: “[...] dicas, 
testes, dicas, gestos expressivos, símbolos de status, etc. – como dispositivos 
preditivos (GOFFMAN, 1974, p. 249)

Conclusão

Como vimos até aqui, teorias sobre semântica de Frames vêm 
ganhando destaque desde o início do século XX. As obras de Filmore 
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(1982) juntamente com Lakoff (2006, 2012, 2020), Goffman (1974) e 
de tantos outros autores que vieram depois, mostram que definir o que 
são Frames não é tarefa acabada ou concluída, o que nos impossibilita 
de darmos um veredito a respeito do tema. O que sabemos é que o 
acionamento de imagens mentais é inerente às palavras, e não apenas 
delas, como também das experiências anteriores dos falantes. Sendo assim, 
nosso trabalho bibliográfico sobre Semântica de Frames concluiu que as 
noções de Frames (internalistas e externalistas) possuem relevância para 
as ciências cognitivas, sociolinguística e todas as outras que possam vir a se 
interessar por essa temática. 

Não podemos conceber Frames sem mencionar que são constructos 
enraizados na mente dos sujeitos. Também não podemos nos furtar da convicção 
de que os próprios indivíduos podem dimensioná-los e redimensioná-los num 
sistema cognitivamente situacional, circunstancial e interativo. 
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AS METÁFORAS CONCEPTUAIS NOS PONTOS CANTADOS 
DO TAMBOR DE MINA

Isabel Cristine Meireles Pereira 

Monica Fontenelle Carneiro

A linguagem cumpre papel fundamental na vida dos seres humanos. 
Martelotta (2009) sugere que “a linguagem é um dos ingredientes fundamentais 
para a vida em sociedade”. É através dela que estabelecemos relações entre o 
eu e o outro. Essas relações estabelecidas por intermédio da linguagem são 
construídas com base em uma rede de processos que passam por sistemas 
neurais, socioculturais, sensório-motor, dentre muitos outros. 

Dada a importância e a complexidade da linguagem, compreendemos 
em Camargo (s.d. p. 362) que nem sempre usamos apenas a linguagem dita real, 
isso porque em alguns casos a linguagem real é insuficiente para transmitir as 
relações de mundo, de forma que, os usuários tendem ir além do sentido literal 
da palavra. Essas expressões que vão além do sentido real são denominadas 
de expressões figurativas, uma vez que são empregadas fora do seu sentido 
convencional e tem como objetivo suprir a opacidade dos termos literais.

A linguagem figurativa faz uso de muitos recursos, um deles é 
a metáfora. Os estudos da metáfora não são recentes e fazem parte das 
inquietações de muitos estudiosos como Aristóteles, que concebia a metáfora 
como uma marca de gênio, utilizada apenas em textos literários e poéticos. No 
entanto, com a virada paradigmática no final da década de XX e ascensão das 
ciências cognitivas, os estudos de metáfora ganham um novo rumo e passam 
a ser vistos através da linguística cognitiva como metáforas conceptuais que 
mapeiam nossa linguagem ordinária e ações cotidianas.

Entender o universo de significação que permeia o nosso cotidiano 
é compreender, sobretudo, que as metáforas fazem parte da nossa vida 
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cotidiana e são responsáveis por conceptualizar nossos processos de 
entendimento do mundo. Assim, as metáforas existem em todos os cantos 
de nossa sociedade. Dada a complexidade do universo de significação 
metafórica, decidimos analisar neste estudo as metáforas conceptuais nos 
pontos cantados do Tambor de Mina.

O Tambor de Mina é uma religião que, de acordo com Ferretti 
(1996), surgiu no Brasil por intermédio do período de escravidão. Muito 
conhecida e praticada no Maranhão e Pará, tem suas raízes atreladas às 
tradições orais, portanto, existem poucos estudos que buscam desmiuçar 
essa manifestação religiosa. 

Essas ponderações inquietaram - nos para algumas questões como: 
O Tambor de Mina é uma comunidade oral, portanto, muito do que se 
sabe, do que é conhecido na comunidade, é repassado através dos pontos 
cantados. Assim sendo, esses pontos cantados conseguem provocar e/ou 
atrair sentimentos como medo, respeito e/ou admiração nos praticantes? As 
metáforas conceptualizam o imaginário religioso e as ações dos praticantes? 
Sabe-se que muitas vezes há certos medos, receios, no que se refere às práticas 
religiosas afrodescendentes, isso porque em muitos casos, muitas pessoas 
associam as práticas ritualistas afrodescendentes a atividades sombrias 
e macabras. Estariam essas emoções sendo conceptualizadas através de 
metáforas conceptuais que permeiam a tradição e consequentemente 
criam esse universo místico?  

Frente a essa problematização, esse estudo se propõe a refletir sobre os 
sentimentos e emoções provocados por algumas metáforas conceptuais, como 
as de ESCURIDÃO, encontradas nos pontos cantados analisados desse estudo.

A teoria da metáfora conceptual 

O estudo da metáfora não é algo recente, embora tenha ganhado 
maior proporção nas últimas décadas do século XX com a Teoria da Metáfora 
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Conceitual. Os estudos da metáfora remotam à antiguidade, conforme aponta 
Carneiro (2014), que resgata a origem da palavra metáfora: 

Com origem na palavra grega ‘metapherein’ (‘meta’= ‘mudança’ 
e ‘pherein’= ‘carregar’), cujo significado é ‘transporte’ ou 
‘transferência’, a metáfora é, na visão tradicional, considerada 
como um recurso figurativo da linguagem, que tem como 
objetivo ornamentá-la. Lembramos que o estudo mais antigo 
da metáfora de que se tem registro vem da Grécia Antiga, 
com Aristóteles, no século IV A.C.(CARNEIRO, 2014, p. 66) 

Na obra Poética (1997 [séc. IV A.C.]) a qual menciona Carneiro 
(2014), o filosofo Aristóteles apresenta a metáfora enquanto figura de 
linguagem, todavia adverte que o uso excessivo de metáforas faz com que a 
linguagem se torne enigmática e inadequada. 

Ressaltamos aqui que desde o período Aristotélico o uso estilístico de 
metáforas é fundamental na poética e na retórica, uma vez que já se compreendia 
a metáfora como uma representação de usar uma coisa para falar em termos de 
outra. É esse tipo de ocorrência que Aristóteles apud Carneiro (2014) salienta 
como “transferência dum nome alheio do gênero para a espécie, da espécie 
para o gênero, duma espécie para a outra, ou por via da analogia”.

Essa visão tradicional de metáfora é seguida até meados da década 
de 70, período em que Zanotto (1998) apud Carneiro (2014) afirma que 
há o aparecimento de um novo paradigma ideológico que renova a forma 
de conceber a metáfora. Diante disso, Zanotto (1998) apud Carneiro 
(2014) nos apresenta dois paradigmas, descrevendo-os: o primeiro como 
paradigma tradicional orientado por Aristóteles, em que a metáfora é 
considerada apenas como figura de linguagem que deveria ser reconhecida 
e interpretada, usada de forma programada e sem excessividade; o segundo 
seria o que a autora considerou como novo paradigma, em que a metáfora é 
considerada operação cognitiva fundamental na transformação da língua. 
Isso porque ela tem a capacidade de desenvolver o raciocínio analógico e 
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interpretativo, agindo na construção da linguagem e do pensamento. 
Embora Zanotto (1998) apud Carneiro (2014) afirme que já na 

década de 70 haja o surgimento de uma nova visão de como a metáfora 
poderia ser concebida, é somente na década de 1980 que se registra de 
forma definitiva a grande virada paradigmática na forma de compreender 
metáfora. Essa revolução vem acompanhada da “publicação da obra de 
Lakoff e Johnson (1980), Metaphors we live by, considerada, mais que 
merecidamente por muitos, o marco inicial da Linguística Cognitiva”. 
(CARNEIRO, 2014, p.64). 

Vemos que é na década de 1970 que surge, em alguns estudiosos, 
a inquietação com relação à forma de se conceber metáfora. Esse mesmo 
grupo constata que as metáforas não são marcas de gênio, como se acreditava 
anteriormente, de forma que, com a publicação da obra Metáforas da Vida 
Cotidiana, de George Lakoff e Mark Johnson, marca-se o início da Teoria 
da Metáfora Conceptual (TMC), rompendo, assim, com a concepção 
tradicional de que a metáfora é uma figura de linguagem encontrada 
apenas em textos literários e apontando para o surgimento de um novo 
paradigma onde a metáfora é vista como uma figura de pensamento que 
norteia até mesmo nossas ações cotidianas, conforme afirma Vereza (2010, 
p. 204), ao esclarecer que: 

A abordagem da metáfora como figura do pensamento e não 
de linguagem a retira de sua “insignificância” conceptual: ela 
não é mais apenas um adorno supérfluo, mas um importante 
recurso cognitivo usado, não só para se “referir” a algo por 
meio de outro termo mais indireto, mas, de fato, construir 
esse algo cognitivamente, a partir da interação com um outro 
domínio da experiência.  

Com base nessa concepção, rompe-se o paradigma único de metáfora 
como figura de linguagem e aponta-se para o novo paradigma em que “a nossa 
linguagem revela um imenso sistema conceptual metafórico, que rege também 
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o nosso pensamento e a nossa ação” (LAKOFF; JOHNSON, 2002, p. 19).
Nessa acepção, espelhando-se nos pensamentos de Johnson (1987), 

Puente (2013, p.23) afirma que:

(...) a metáfora, que antes era vista como pertencendo ao nível da 
linguagem, agora passa a ser vista como sendo uma ocorrência 
linguística de natureza sócio-cognitiva, o que quer dizer que a 
nossa maneira metafórica de falar é determinada cognitivamente, 
e que a nossa cognição é influenciada socialmente, pelo ambiente 
e pela cultura. A metáfora, então, deixa de ser “apenas uma 
forma linguística de expressão; ao contrário, ela [passa a ser] 
umas das principais estruturas cognitivas pela qual podemos ter 
experiências coerentes e ordenadas que nos permitem pensar 
sobre elas e compreendê-las” 

Essas mudanças revolucionárias que ocorreram nesse período foram 
desencadeadas pelas inúmeras insatisfações de diversos pesquisadores, 
tanto que é inegável a contribuição de diversas outras ciências para o 
desenvolvimento da Linguística Cognitiva, assunto esse tratado por 
Carneiro (2014, p.68), que prepondera: 

Essa virada resultou das inquietações e ideias revolucionárias 
de vários teóricos que, por conta de sua insatisfação, se 
tornaram responsáveis, em grande parte, pelas muitas 
transformações que aconteceram na segunda metade do 
século XX, de forma a alterar, radical e definitivamente, 
o quadro epistemológico vigente. Foram inegavelmente 
importantes para essa mudança, as contribuições das outras 
ciências, como, por exemplo, a Psicologia, a Sociologia, 
a Antropologia, a Sociolinguística, que colaboraram 
diretamente, com suas investigações e/ou descobertas, para 
que as ideias revolucionárias sobre a linguagem, que se 
mostravam em plena efervescência no campo da Linguística, 
efetivamente ocupassem o seu espaço. 

Em consonância com a Linguística Cognitiva a qual descreve 
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Carneiro (2014), Ferrari (2018) esclarece que a metáfora conceptual 
é, “[...] essencialmente, um mecanismo que envolve a conceptualização 
de um domínio de experiência em termos de outro. Sendo assim para 
cada metáfora, é possível identificar um domínio-fonte e um domínio-
alvo” (FERRARI, 2018, p.92). As metáforas, conforme mostra Ferrari 
(2018), marcam nosso sistema conceptual, no qual todo ser humano com 
capacidades de linguagem sadias está propenso a dizer uma coisa em termo 
de outra, ou seja, transferir sentido entre domínios-fonte e domínio-alvo. 

Caracterização do corpus e procedimentos metodológicos 

O corpus do presente estudo é constituído por dois pontos 
cantados retirados da comunidade cultural, a saber, Tambor de Mina da 
cidade de São Bernardo/MA. Cânticos que foram coletados com base em 
observações in lócus na tenda Caboclo Sete Flecha. O tambor de Mina, de 
acordo com Sergio Figueiredo Ferretti (1996, p.11), é conceituado como: 

Casa de mina, ou tambor de mina, é a designação popular, 
no Maranhão, para o local e para o culto de origem africana 
que em outras religiões do país recebe denominações como 
candomblé, xangô, batuque, macumba, etc. É o nome 
de uma das religiões afro-brasileiras desenvolvidas por 
antigos escravos africanos e seus descendentes, entre outros 
aspectos, caracteriza-se como religião de transe ou possessão, 
em que entidades sobrenaturais são cultuadas e invocadas, 
incorporando-se em participantes, principalmente mulheres, 
sobretudo por ocasião de festas, com cânticos e danças, 
executados ao som de tambores e outros instrumentos. Daí o 
termo tambor, pelo qual também são designados tais cultos.

A tenda ou a Casa de Mina Caboclo Sete Flecha foi escolhida por 
ter um histórico de reconhecimento na cidade, uma vez que existe, no 
município, há mais de trinta e cinco anos e tem origem atrelada à primeira 
tenda de mina na localidade. 
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O percurso metodológico que fundamenta este estudo como 
pesquisa científica se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, de caráter 
descritivo e exploratório. Os pontos aqui explorados e descritos são vistos à 
luz da metáfora conceptual e considerados fontes de pesquisa importante, 
visto terem grande relevância no que se refere à criação e perpetuação de 
conceitos e valores para esta comunidade que tem suas tradições repassadas 
apenas através da oralidade. Esses cânticos e/ou doutrinas são a principal 
fonte de propagação de cultura e, consequentemente, responsáveis por 
constituir o sistema conceptual dos participantes e simpatizantes.

Entender o universo de significação conceptualizado através dessas 
canções é imprescindível para percebermos como a significação do nosso 
sistema conceptual perpassa o tempo e está no nosso meio cotidiano como 
apontam Lakoff e Johnson (2002), Carneiro (2014), Puente (2013), dentre 
outros estudiosos.  

A conceptualização do escuro no Tambor de Mina Bernardense 

O Tambor de Mina é uma religião preservada através da linguagem 
oral. Dentre os pouquíssimos estudiosos que pesquisam a origem histórica 
dessa religião, destacamos Sergio Figueiredo Ferretti (1996) e Mundicarmo 
Maria Ferretti (2000), autores que contribuem para o entendimento dessa 
comunidade e, consequentemente, com nossas análises. 

Conforme mostram os estudos de Sérgio Ferretti (1996), o Tambor 
de Mina é uma religião assim como outras que têm origens afro-brasileiras 
e chega ao território maranhense através de africanos de origem jeje e 
nagô na condição de escravizados. O Tambor de Mina se caracteriza, ainda 
segundo o autor, pelos rituais de transe, nos quais são cultuadas entidades. 
Esse transe é sempre acompanhado de cânticos e danças executados ao 
som do tambor, um dos objetos de maior valor para os praticantes, e de 
outros instrumentos variados. 
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Ao som dos toques dos instrumentos, os praticantes do Tambor de 
Mina costumam cantar. Esses cânticos, iniciados nos momentos de transe 
pelos participantes, são denominados de Pontos Cantados, aqui vistos à luz 
da Metáfora Conceptual. Do corpus construído, para esta análise, foram 
selecionados apenas dois desses cânticos que são analisados nessa secção. 

Ressaltamos ainda que esses pontos são tidos na comunidade 
como mensagens espirituais, avisos, dentre outras coisas. No entanto, 
neste estudo, estão sendo analisados como discurso religioso carregado de 
expressões metafóricas  e domínios cognitivos os quais conceptualizam  o 
cotidiano da tradição, bem como as ações e pensamentos dos participantes. 

Os dois pontos aqui trabalhados dispõem de uma construção 
formativa que tem como objetivo anunciar dois sujeitos: o primeiro 
anunciado é o sujeito Zé Pilintra, muito conhecido em religiões de 
afrodescendentes; o segundo trata-se de um ponto de apresentação que 
anuncia um personagem que se denomina Preto velho. A priori, os cantos 
serão analisados de forma individual. 

O primeiro ponto trata-se de uma apresentação característica de 
um sujeito autodenominado Zé Pilintra, como já referido anteriormente, 
identificado como ponto (1), conforme descrição a seguir: 

(1)
Sou Zé, Sou Zé.

Sou o Zé da Encruzilhada
Sou Zé, Sou Zé.

Sou o Zé Pilintra da Madrugada 
Quando ouvimos ou vemos a expressão metafórica Sou Zé, vemos um 

domínio-fonte ligado a um termo informal Zé, empregado de forma coloquial, 
que nos leva automaticamente a um entendimento desse sujeito, através do 
domínio-alvo de uma pessoa simples, humilde. O uso coloquial empregado 
através da escolha do léxico Zé proporciona essa operação mental. 



245

METÁFORA CONCEPTUAL EM PONTOS CANTADOS DO TAMBOR DE MINA MARANHENSE

No segundo verso, além do domínio contido na expressão metafórica 
contida em Sou Zé, existe também a expressão metafórica Encruzilhada. Essa 
expressão se trata de um domínio-fonte que nos direciona a domínio-alvo de 
caminhos. Desse modo, temos a compreensão de um sujeito, ora denominado 
Zé, caracterizado como uma pessoa simples, humilde, que é da Encruzilhada. 
Através dessa construção DA ENCRUZILHADA, podemos afirmar que há 
a existência de uma metáfora do conduto, observada através dos estudos de 
Reddy (1979) e esclarecida por Ferrari (2018), na qual expressões linguísticas 
são vistas como recipientes. Lakoff e Johnson (2002) categorizam esse tipo de 
metáfora como metáforas ontológicas. E, no caso aqui debatido, a compreensão 
que temos é que o recipiente de Zé é a encruzilhada. 

No último verso do cântico, temos novamente o retorno da 
apresentação de Zé. A diferença é que o domínio-fonte contido na parte 
final do ponto cantado não é mais a encruzilhada, mas, sim, o domínio-
fonte MADRUGADA, domínio esse que nos remete a um domínio-alvo de 
ESCURIDÃO. Chamamos atenção aqui para o que pontua Puente (2013, 
p. 15): “(...) possíveis mapeamentos são feitos entre a experiência negativa 
concreta com o escuro e a vivência das experiências negativas mencionadas, 
o que nos leva à metáfora conceptual MAL É ESCURIDÃO”. 

Assim, com base no que afirma Puentes (2013), metáforas desse 
tipo não estão associadas apenas a ideologias racistas, mas, sim, a nossa 
avaliação negativa dada à cor negra / preta. Essa avaliação negativa 
fundamenta-se nas nossas experiências sensório-motoras negativas com o 
escuro/escuridão. Essa relação pode ser observada explicitamente através 
do ponto cantado (2), onde o termo preto é utilizado livremente para 
caracterizar o sujeito, conforme podemos comprovar a seguir:



246

ESTUDOS DA LINGUAGEM: da descrição linguística a suas interpretações - Volume 2

(2)
Sou preto, preto. 

Sou preto, preto velho. 
Mas eu enlinho, desenlinho. 

Eu torno enlinhar. 

A descrição do sujeito no primeiro verso do ponto 2 é caracterizada pelo 
domínio-fonte preto. O preto ou a escuridão, como descreve Puente (2013), está 
intimamente relacionado ao domínio-alvo de MAL É ESCURIDÃO, de forma 
que BEM É LUZ. Assim, o sujeito anuncia-se como um sujeito mau que tanto 
enlinha, como desenlinha. Esses domínios de ENLINHAR e DESENLINHAR 
são domínios-fonte que nos direcionam aos domínios-alvo como forma de 
aviso: ELE É MAU e ELE TANTO DESENROLA AS COISAS, COMO ELE 
ENROLA/BAGUNÇA DE NOVO. 

Esse modelo de aviso dado no cântico (2), através dos domínios 
(fonte e alvo), também pode ser observado no ponto cantado (1), no qual 
o sujeito Zé Pilintra afirma que ele é da Encruzilhada e da madrugada, ou 
seja, senhor dos caminhos e da maldade.

 Ressaltamos, ainda, no ponto cantado (1), um processo denominado 
reconceptualização, como afirma Ferrari (2018). O termo PILINTRA, que se 
origina do termo PILANTRA, com a troca da vogal “a” por “i”, perde sua função 
de adjetivo e passa a ser considerado nome próprio do sujeito. Desse processo, 
surge a reconceptualização apontada pela autora e identificada no cântico. 

Considerações finais 

As metáforas conceptuais encontradas nos dois pontos cantados 
analisados nesse estudo validam a hipótese de que as metáforas conceptualizam 
o simbolismo religioso e ideológico da comunidade investigada de forma 
significativa, uma vez que, através dessa conceptualização percebida nos pontos 
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cantados, as metáforas passam a refletir não só as emoções e sentimentos 
dessa comunidade, como também fortalecem as concepções e ideologias que 
permeiam a tradição desde a escravidão do Brasil. 

Por intermédio das análises, é possível afirmar que nos pontos cantados 
há certa magnitude valorativa atribuída às entidades que se apresentam. 
Essa grandeza é sempre feita por meio de domínios que conceptualizam o 
entendimento popular e, consequentemente, as ações e pensamentos da 
comunidade. Podemos afirmar também que, na construção de sentimentos, 
como maldade, conceptualizados em domínios como ESCURIDÃO, o 
emprego desse tipo de expressão metafórica não é neutro, tampouco 
despretensioso. Acreditamos que as afirmações de maldade nos sujeitos, através 
desses domínios de PRETO/MADRUGADA/ESCURIDÃO, não justificam a 
hipótese de ideologia racista, pois são os próprios sujeitos que se apresentam 
dessa forma. Essa associação que interliga os domínios de ESCURIDÃO ao 
domínio de MALDADE está associada a nossas experiências corpóreas com 
o escuro, ou seja, o que prevalece nessa construção são nossas experiências 
sensório-motoras, pois o escuro nos remete ao medo do desconhecido, do que 
pode ser encontrado com a ausência de luz, afinal, é culturalmente comum que 
nós, como seres humanos, sintamo-nos mais seguros, melhores e protegidos 
em lugares iluminados. 

Essa hipótese sensório-motora pode ser comprovada se observarmos 
bem que são as próprias entidades espirituais, através dos pontos cantados, 
que fazem uso das construções metafóricas, aqui discutidas, para se 
anunciarem como MAUS, como SENHOR DOS CAMINHOS, etc. Isso 
nos leva a considerar nesse estudo que a cultura do Tambor de Mina e 
as metáforas conceptuais são partes indivisíveis, pois é através delas que 
o universo místico dessa comunidade é compreendido e conceptualizado. 
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PARÁBOLA BÍBLICA: “nicho metafórico” como recurso 
argumentativo

Ivânia Oliveira Dias e Silva

Monica Fontenelle Carneiro

Na descrição linguística, as metáforas, por muito tempo, 
compreendidas como adorno linguístico, ultrapassaram esse campo de 
visão, por meio dos estudos de Lakoff e Jonhson (2002). Em 1980, com 
a publicação de Metaphors we live by, em que a metáfora é apresentada 
não apenas na linguagem, mas também nos pensamentos e ações humanas, 
amplia-se o leque de estudo, que diversifica, de certa forma, o conceito de 
metáfora. Metáfora é descrição linguística para suas interpretações.

A Teoria da Metáfora Conceptual desperta o interesse de muitos 
pesquisadores, tendo em vista a ideia de as estruturas mentais constituírem 
o conhecimento da cognição que se dá pela experiência corpórea. Porém, das 
críticas centralizadas na teoria, insurgem novos olhares para a negligência 
da metáfora em uso, que busca conciliar os efeitos argumentativos da 
metáfora na perspectiva cognitivo-discursiva.

Diante disso, este capítulo é motivado pela exploração da metáfora, 
utilizando o conceito de “nicho metafórico”, segundo Vereza (2007, 2010), 
que o define como “um grupo de expressões metafóricas inter-relacionadas” 
o qual evoca um cenário metafórico, dando, de certa forma, sustentação 
argumentativa em qualquer texto. Para essa autora, a contribuição para o 
fortalecimento da argumentação, no discurso, ocorre devido a “cadeias ou 
redes figuradas”, associadas a metáforas conceptuais subjacentes. Levam-se em 
consideração os fundamentos teóricos de Amossy (2018), sobre o estudo da 
argumentação como parte integrante da análise do discurso, reforçando que 
todo ato de fala, de forma deliberada ou não, exerce influência sobre o outro.
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Considerando a relevância dos textos bíblicos para fins didáticos, 
morais, espirituais e literários (SANTANA, 2010), busca-se neste trabalho 
analisar algumas parábolas de Jesus, a saber: a parábola da Ovelha Perdida; 
a parábola da Dracma Perdida e a parábola do Filho Pródigo (LUCAS 15). 
Entretanto, o critério analítico acontecerá pelo viés cognitivo-discursivo, 
já que a parábola evidencia o uso recorrente da linguagem figurada do 
cotidiano, tanto na emergência, quanto na produção de sentido.

Teoria da metáfora conceptual: considerações preliminares

Contrapondo a visão objetiva a respeito da metáfora, surgem, a 
partir da década de 1970, novos estudos que alavancam uma mudança 
significativa. George Lakoff, juntamente com seu grupo de estudo, publica 
Metaphors we live by (1980), que representou uma quebra de paradigma 
sobre a concepção aristotélica de metáfora. Lakoff e Jonhson descobriram 
que não seria mais possível conceber a ideia de a maioria das pessoas verem 
a metáfora mais como “uma linguagem extraordinária do que (como) 
linguagem ordinária”, pois seus estudos revelaram que

A metáfora está infiltrada na vida cotidiana, não somente na 
linguagem, mas também no pensamento e na ação. Nosso sistema 
conceptual ordinário, em termos do qual não só pensamos mas 
também agimos, é fundamentalmente metafórico por natureza. 
(LAKOFF; JONHSON, 2002, p. 45)

A partir da compreensão de que as expressões linguísticas de um 
sujeito refletem conceitos metafóricos, eles constataram que, na linguagem, 
existe um sistema conceptual metafórico que ordena e direciona tanto o 
que pensamos quanto o que fazemos, e, assim, concluíram que:

Nosso sistema conceptual não é algo do qual normalmente 
temos consciência. Na maioria dos pequenos atos da 
nossa vida cotidiana, pensamos e agimos mais ou menos 
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automaticamente, seguindo certas linhas de conduta, que não 
se deixam apreender facilmente. Um dos meios de descobri-
las é considerar a linguagem. Já que a comunicação é baseada 
no mesmo sistema conceptual que usamos para pensar e agir, 
a linguagem é uma fonte de evidência importante de como é 
esse sistema. (LAKOFF; JONHSON, 2002, p. 46)

Com uma nova teoria formulada e reconhecida por seu valor cognitivo 
e com status epistemológico, os autores fundamentam e estruturam a ciência 
cognitiva. Dessa forma, a Teoria da Metáfora Conceptual (TMC) inicia 
todo o processo de sustentação das bases da Linguística Cognitiva que, após 
o lançamento de Metaphors we live by (1980), traduzida para o português 
brasileiro como Metáfora da vida cotidiana (LAKOFF; JONHSON, 2002), 
conduz os estudos sobre a metáfora em vários campos de conhecimento. Assim, 
contestando as ideias que prevaleciam até então, “reformulando conceitos e 
quebrando paradigmas,” a nova teoria, segundo Carneiro (2002, p.74),

(...) trata a metáfora não somente como uma figura da linguagem, 
um fenômeno exclusivamente linguístico, mas como parte 
essencial do nosso pensamento, que desvela as formas como 
cada indivíduo estabelece suas relações consigo e com o mundo 
que o cerca, percebendo-o e compreendendo-o em contextos 
socioculturalmente motivados. 

Essa compreensão reflete o que os autores apresentam na obra, 
por meio de exemplos que ajudam na comprovação dos fundamentos da 
Teoria da Metáfora Conceptual. Eles usam expressões linguísticas cujo 
conceito evidencia a presença de metáfora conceptual. Por conseguinte, 
quando se atribui à palavra discussão, atitudes de como se estivesse em 
uma disputa com perdas e ganhos, ou considerando o outro como um 
adversário, aplica-se, portanto, o conceito de DISCUSSÃO à metáfora 
conceptual DISCUSSÃO É GUERRA.“Seus argumentos são indefensáveis. 
(Your claims are indefensible.) Ele atacou todos os pontos fracos da minha 
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argumentação. (He attacked every weak point in my argument)” (LAKOFF; 
JONHSON, 2002, p.46).

Semelhantemente, aplica-se à metáfora TEMPO É DINHEIRO, 
quando, em situações cotidianas, as expressões linguísticas manifestam ações 
“como se o tempo fosse um bem valioso” (LAKOFF; JONHSON, 2002, p.51).

Você está desperdiçando meu tempo. Você está me fazendo 
perder tempo. (You are wasting my time.)
Tenho investido muito tempo nela. (I’ve invested a loto f 
time in her.) 
Eu não tenho tempo para perder com isso. (I don’t have enough 
time to spare with this.) (LAKOFF; JONHSON, p.50)

Os teóricos observaram que, de forma natural e inconsciente, o 
sistema linguístico recorre aos conceitos metafóricos e assim podem ser 
lidos os exemplos anteriores.

Parábola: conceitos e particularidades

As parábolas bíblicas apresentam narrativas que encantam por sua 
constituição metafórica e pela recursividade didática em favorecer uma melhor 
compreensão do que o orador pretende transmitir. Muito usadas por Jesus 
Cristo para ensinar ao povo, já que “sem parábolas nada lhes falava” (MARCOS 
4.34), e porque elas estavam disponíveis no uso do discurso oral. 

 Sabe-se que parábola constitui-se de narrativas abreviadas cujos 
fatos narrados ilustram, de forma alegórica, uma verdade moral ou espiritual. 
Objetivando um conceito para o termo parábola, Sant’Anna (2010) fez uma 
pesquisa nas teorias de vários autores. Dentre os conceitos, destaca-se o de 
Wolfgang Kayser (1958), citado por SANT’ANNA, 2010, p. 140:

fala-se de parábolas quando todos os elementos de uma acção, 
exposta ao leitor, se referem, ao mesmo tempo, a outra série de 
objetos e processos. A clara compreensão da acção do primeiro 
plano elucida, por comparação, sobre a maneira de ser da outra. 
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A rigidez na construção duma parábola provém da intenção 
didática. Os exemplos mais conhecidos são as parábolas da 
Bíblia (“O reino dos céus é como um semeador...”). Como 
“parábola”, num sentido mais restrito, entende-se uma forma 
literária que, no todo, contém uma comparação. 

Nesse sentido, alinha-se o significado de parábola a uma 
linguagem metafórica que corresponde a uma coisa em termo de outra, 
cuja compreensão é destacada por Lakoff e Jonhson (2002, p. 53) 
pela sistematicidade metafórica, que acontece quando um aspecto de 
determinado conceito é realçado ou encoberto em detrimento de outro. 

Jeremias (1986, p.17) assegura que as parábolas de Jesus na forma 
como são transmitidas, “têm um duplo lugar histórico”: primeiramente por 
situar-se em qualquer atividade com muita proximidade da realidade ou 
situação vivenciada, de uma “forma única e concreta”; depois, pelo fato de que, 
antes de serem escritas, elas passaram pela experiência de serem anunciadas 
como as palavras de Jesus, pelas Igrejas das origens, e, de certa forma, a partir 
de cada situação davam ao conteúdo um certo “enquadramento”, e, assim, 
“ampliando aqui, alegorizando acolá”, partiam da situação vigente para ensinar 
sobre o Reino por meio da linguagem figurada.

A respeito disso, Kunz (2014), citando Zuck, afirma que:

A parábola é um tipo de linguagem figurada em que se fazem 
comparações; mas, em vez de usar uma só palavra ou expressão 
para a comparação ou analogia, como ocorre com a símile, numa 
metáfora ou numa hipocatástase, a parábola faz uma ampla 
analogia em forma de história. [...], os acontecimentos históricos 
podem servir de ilustrações, mas as parábolas são histórias 
especiais, não necessariamente fatos históricos, contadas para 
ensinar certa verdade (Kunz, 2014, p.6).

Os registros de parábola encontram-se em maior evidência nos 
evangelhos (Mateus, Marcos e Lucas), primeiros livros do Novo Testamento, 
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uma das divisões da Bíblia, considerada pelos cristãos como a palavra de 
Deus. Porém, as parábolas  não surgiram apenas no Novo Testamento, pois 
“elas já existiam no Antigo Testamento, e também na tradição rabínica”, 
segundo Kunz (2014, p.9), que também informa:

Aristóteles usava parábolas como meio de persuasão e Platão as 
usava para ensinar os princípios de uma vida justa. Entretanto, 
as parábolas tiveram mais largo emprego no mundo hebreu do 
que no grego. Uma das razões é que a linguagem hebraica não 
se prestava tanto para a expressão de ideias abstratas, como a 
mentalidade grega e ocidental, que é mais lógica. 

Considerando a dificuldade do povo hebreu de assimilar ideias 
abstratas, Jesus Cristo sabiamente usou o recurso da parábola, já que a 
linguagem simbólica ajudaria seu público a compreender melhor seus 
sermões. Assim ratifica Jeremias (1986. p.7) quando afirma que “as imagens 
se imprimem mais fortemente na memória do que ideias abstratas”.

O termo parábola, etimologicamente, advém do hebraico mashal, 
corresponde às expressões que direta ou indiretamente faziam uma 
comparação através de ilustrações, que, segundo Cerqueira e Torga (2012), 
significa “ser similar”, “ser como”, que no vocábulo grego aparece traduzido 
como parabolé na Septuaginta1.

A respeito da interpretação de parábola, convém lembrar a ideia 
de Bailey, que encara a interpretação das parábolas bíblicas “como uma 
peça dentro da peça”, fazendo referência ao famoso drama de Shakespeare, 
especificamente no ato 3, cena 2, onde o personagem Hamlet tenta 
desesperadamente desvendar o mistério da morte de seu pai, sendo que o 
principal suspeito é o seu tio (o rei), assim:

1 Versão grega mais antiga do Velho Testamento, documento importante para a crítica 
textual, para a tradução e para a compreensão da visão ético-teológica em seu contexto 
judaico, segundo Cerqueira e Torga (2012).
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Ele (Hamlet) faz entrar em cena uma tropa de atores para 
reconstruir uma cena semelhante ao assassinato de seu pai, 
que o atual rei havia perpretado. O espectador desta cena 
isolada observa a ação em dois níveis. Há o pequeno drama 
que está sendo encenado pela troupe de artistas. E também 
há o conflito entre Hamlet e seu tio, o rei. Hamlet usa os 
atores e seu drama para se comunicar com seu tio. À medida 
que o grupo de atores prossegue com sua “peça dentro da 
peça,” nós, o auditório, temos a nossa atenção voltada deles 
para Hamlet e seu tio. (BAILEY, 1995, p. 16) 

Dessa forma, o autor atribui a mesma situação nas parábolas 
narradas por Jesus Cristo, ou seja, “a peça está tendo lugar entre Jesus e seu 
auditório.” Na interpretação do autor, o auditório em muitas situações era 
composto pelos próprios inimigos de Jesus, pessoas que não concordavam 
com seus ensinos. Vale ressaltar o que Kunz (2014) informa sobre “a 
abordagem literária oriental feita por Kenneth E. Bailey, em Poet and 
Peasant, 1976,” em que este autor orienta sobre a importância de o aspecto 
cultural ser analisado, observando o “ambiente cultural das parábolas,” 
assim como o aspecto estético deve ser à luz das formas orientais” ( KUNZ, 
2014, p.27).

Argumentação e seus efeitos

Argumentar é uma ação inerente ao processo de interação social 
do ser humano, e o interesse por esse estudo engloba da Retórica à Análise 
do Discurso, sendo que esta tem como objeto de estudo o discurso e todo 
o processo de troca onde ele acontece, e, aquela, as técnicas para que a 
argumentação seja efetivada (PAULINELLI, 2014, p. 403).  

Amossy (2018) compreende que em toda situação de fala, quando 
se faz uma análise, deve-se atentar para a visada (esforço para o locutário 
aderir a uma tese) e/ou dimensão argumentativa (orientação nos modos de 
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ver e pensar). Para a autora, este é o objetivo da argumentação no discurso.
Na contemporaneidade, Amossy (2018) destaca-se como a autora que 

dá continuidade aos fundamentos que concebem a argumentação, que vão 
além da visão perelmaniana. Para ela, há argumentação quando “Uma tomada 
de posição, um ponto de vista, um modo de perceber o mundo se expressa 
sobre um fundo de posições e visões antagônicas, ou tão somente divergentes, 
tentando prevalecer ou fazer-se aceitar” (AMOSSY, 2018, p. 42). 

Vereza (2007, p. 495) destaca a abordagem de Amossy sobre a 
argumentação como uma proposta mais abrangente que as tendências 
linguísticas, lógicas ou pragmáticas, sendo, portanto, um enfoque da 
argumentação na linguagem e no discurso.  Assim, na concepção dessa 
autora, a argumentação com força mais retórica estaria dentro de uma linha 
forte, onde a persuasão, por meio de estratégias verbais, direciona para um 
consenso, quando as opiniões se divergem. Enquanto que, na linha fraca, a 
argumentação vai além do uso de uma linguagem persuasiva, direcionando 
para uma orientação no modo de ver uma realidade.

Toda essa indicação, quanto ao que é argumentativo ou não, é vista 
por Amossy (2018, p.43) como um problema, assim, em vez dessa oposição, 
a autora opta pela “concepção de um continuum”, onde a argumentação 
reveste-se de vários aspectos, devido às modalidades argumentativas 
em que pode ser apresentada. Para tanto, observando o que regula 
cada modalidade, ou razão em que cada discurso apresenta-se, a autora 
considera que compreender a diferença entre dimensão argumentativa e 
visada argumentativa evita a confusão formada entre as diversas opções 
sobre o que poderia determinar a argumentatividade nas diversas formas 
de linguagem. Sendo assim, 

A simples transmissão de um ponto de vista sobre as coisas, 
que não pretende expressamente modificar as posições 
de um alocutário, não se confunde com uma empreitada 
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de persuasão sustentada por uma intenção consciente e 
que oferece estratégias programadas para esse objetivo. 
(AMOSSY, 2018, p. 44)

Nesse sentido, a dimensão argumentativa apresenta-se como 
uma forte estratégia persuasiva, por aparecer na maioria das situações de 
discurso, onde de certa forma aponta para uma sugestão de modos de ver 
uma realidade. Mesmo compreendendo a importância da subjetividade 
no discurso, Vereza (2007) opta pela concepção de argumentação dentro 
da linha mais forte, por considerá-la uma abordagem que contempla a 
argumentatividade de forma mais explícita, no que diz respeito ao papel da 
metáfora em uso. Dessa forma, a autora considera que a força argumentativa 
de um discurso é formada “a partir de uma cadeia de desdobramentos” 
que, de forma coesa, colabora “linguística, cognitiva e pragmaticamente” 
(VEREZA, 2007, p. 496) para essa força. 

Análise 

Cada texto tem uma intenção comunicativa. Os textos em situação 
analítica vêm demonstrando o teor persuasivo, considerando o contexto 
em que se ancoram. A figuratividade faz-se presente no decorrer do evento 
discursivo de cada parábola e atribui os conceitos metafóricos à mente 
corporificada, aos pensamentos conceptualizados, conforme a experiência 
corporal defendida por Lakoff e Jonhson (2002). 

Essa sistematicidade metafórica, que ajuda na compreensão de 
determinados aspectos de um conceito em detrimento de outro, direciona 
para outros aspectos que podem ser encobertos e realçados no mesmo 
conceito. Assim, os conceitos metafóricos estendem-se “para além do 
domínio das formas literais ordinárias” do pensamento e da fala, conforme 
Lakoff e Jonhson (2002, p. 57).

Vereza (2016, p. 26) vê essa transposição de realçar e encobrir 
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como estratégia argumentativa, já que a sistematicidade permite mapear 
determinados domínios, e que não seria possível um mapeamento em sua 
totalidade. Toda essa compreensão alinha-se à análise das parábolas de 
Jesus, neste novo prisma de metáfora em uso, sob a abordagem de nicho 
metafórico, conforme Vereza (2007, p. 496). 

Nas narrativas do Evangelho de Lucas, capítulo 15, quando 
Jesus é criticado ao sentar-se à mesa com os pecadores, ele responde às 
críticas usando o artifício da linguagem figurada através de três parábolas 
consecutivas. Confirma-se, então, o registro do Evangelho de Marcos 4.11: 
“[...] tudo se ensina por meio de parábolas”. Dessa forma, Jesus apresenta seus 
argumentos aos que o criticavam e aos que desejavam ouvi-lo.

 Para Cerqueira (2014, p. 65), as críticas dadas seriam pelo fato de 
Jesus ser considerado pelos fariseus e escribas “um Rabi, um mestre”, o que, 
de certa forma, o colocaria em um nível mais elevado da sociedade vigente, 
portanto, não seria visto com bons olhos sentar-se com um grupo que não 
estivesse no mesmo patamar. 

E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de 
impostos e pessoas de má fama estavam se reunindo para 
ouvir a Jesus.  Entretanto, os fariseus e mestres da lei o 
censuravam murmurando: “Este saúda e se mistura à pessoas 
desqualificadas e ainda partilha do pão com elas”. Foi então 
que Jesus lhes propôs a seguinte parábola: Qual, dentre vós é 
o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, 
não deixa no campo as noventa e nove e vai em busca da que 
se extraviou, até que a encontre?  (LUCAS, 15.1-4)

A narrativa mencionada é intitulada em qualquer versão bíblica 
como “A parábola da ovelha perdida”, onde a figuratividade estabelecida 
pelo uso do animal, “ovelha,” torna-se um recurso atrativo pela peculiaridade 
do estilo de vida do público-alvo, e, assim, as parábolas “levam os ouvintes 
a um mundo que lhes é familiar” (JEREMIAS,1986, p. 9). Em continuidade 
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ao discurso, Jesus apresenta outro recurso metafórico que se adequa à 
realidade do povo: “Ou ainda, qual é a mulher que, possuindo dez dracmas 
e, perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura 
diligentemente até encontrá-la? (LUCAS, 15:8)”

O público que o ouvia é confrontado mediante outra situação, em 
que o elemento figurativo é a dracma. Segundo Jeremias (1986), tratava-
se de um bem precioso para as mulheres pobres da Palestina que estavam 
prestes a contrair matrimônio. Em ambos os textos, evidencia-se a ideia 
de perda, instigando o público a fazer uma relação com a intenção da 
linguagem metafórica exposta através das figuras ovelha e dracma. 

De forma semelhante, observa-se, na terceira parábola (LUCAS 15, 
11-32), a figura do pai e do filho expondo a real situação dos ouvintes. 
Intitulada de “A parábola do filho pródigo” ou “filho perdido”, o texto narra 
o drama de um pai que é surpreendido pelo pedido do filho mais moço, 
quando este demonstra o desejo de tomar parte de sua herança. O pai, 
atendendo ao pedido, vê o filho partir para uma terra distante. O desfecho 
da narrativa se dá quando o filho, diante de uma situação considerada para 
o costume judaico, deprimente, resolve voltar para casa de seu pai. 

 Observa-se, nesse contexto, que as parábolas bíblicas são usadas 
de forma deliberada e, dessa forma, funcionam como metáfora sistemática, 
uma vez que a parábola é contada para argumentar um ponto de vista. 
Segundo Vereza (2020), as parábolas bíblicas são histórias inventadas, 
cuja moral estabelecida por elas fortalece um argumento, devido ao 
mapeamento feito a partir da perspectiva de quem expõe, dificultando, 
dessa forma, qualquer objeção diante de toda uma rede metafórica tecida.

Consequentemente, criando-se imagens familiares, os expectadores 
das parábolas são direcionados aos possíveis sentidos de cada uma delas. Na 
sequência em que estão expostas nos textos bíblicos acima citados, observa-se 
coesão no encadeamento discursivo tomando a forma de nichos metafóricos, 
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conforme Vereza (2010, p. 209), os quais, a partir de uma “rede de sentidos”, 
criada cognitivamente, contribuem para um efeito argumentativo. 

A autora atribui essa contribuição à cognição desenvolvida em 
uma sequência ou “cadeia metafórica”, definindo essa cadeia como “nicho 
metafórico” nos seguintes termos:

um grupo de expressões metafóricas, inter-relacionadas, 
que podem ser vistas como desdobramentos cognitivos 
e discursivos de uma própria metáfora superordenada 
normalmente presente (ou inferida) no próprio co-texto. 
(VEREZA, 2007, p.496)

Observa-se, portanto, essa inferência na conotação dada aos 
elementos figurativos usados nas parábolas, os quais possibilitam uma 
construção imagética e direciona a uma orientação argumentativa. 
Confirma-se, portanto, que essa argumentatividade vai sendo estabelecida 
pelos mapeamentos na forma de nichos metafóricos que, conforme 
Vereza (2020), realçam e encobrem determinados elementos de um dado 
domínio-fonte e encobre outros. 

Assim sendo, considera-se que as parábolas em análise, à medida 
que os elementos figurativos são elencados em todo o evento discursivo 
como elementos do domínio-fonte, a argumentatividade vai sendo 
estabelecida para o domínio-alvo, que, conforme Jeremias (1986, p.126), 
solicita audiência entre os inimigos, cuja orientação argumentativa realça 
o perfil negativo dos fariseus e escribas. 

Para finalizar, percebe-se, no discurso oral explorado por Jesus, a 
linguagem sendo utilizada em um contexto dialógico como uma forma de 
levar o alocutário, conforme Amossy (2018, p. 47), a ações que demonstrem 
adesão a uma tese, mudança ou reforço a uma opinião apresentada, ou 
“simplesmente” a uma orientação no modo de ver uma realidade. À vista 
disso, a autora reformula e amplia a definição de argumentação.
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Considerações finais

Este trabalho refletiu sobre a ideia de que as parábolas bíblicas, como 
linguagem metafórica, contribuem de forma estratégica para convencer 
e persuadir. A argumentatividade presente nas parábolas analisadas está 
relacionada com a cognição e entendimento, seja pela emergência, seja pela 
negociação de sentidos, possibilitada pela linguagem figurada. Nesse sentido, 
aplica-se o que Lakoff e Jonhson (2002, p. 53) afirmam sobre a função da 
linguagem metafórica, sendo, portanto, uma coisa em termo de outra.

Essa sistematicidade metafórica acontece quando um aspecto de 
determinado conceito é realçado e encoberto em detrimento de outro, 
conforme a concepção de Aristóteles, que a compreende como uma 
transposição de sentidos. Corroborando com a mesma ideia, Vereza 
(2016, p.26) atribui a esse processo de realçar e encobrir a ação de 
natureza deliberada, já que um dado domínio-fonte encobre outros. Essa 
recursividade da metáfora em uso é contemplada pela autora, na forma de 
nichos metafóricos que são evocados ao longo de todo evento discursivo, 
através de mapeamentos locais. 

Compreende-se, portanto, através de Vereza (2007, 2016), que 
toda sustentação argumentativa determinada na situação discursiva entre 
Jesus e os seus críticos se dá pela articulação entre expressões metafóricas 
inter-relacionadas em todo o discurso por nicho metafórico (ovelha, dracma, 
filho perdido). Percebe-se, nesse enfoque analítico, uma representação 
pressuposta por cada mapeamento, ou paralelismo semântico, resultando 
em uma orientação argumentativa, conforme Amossy (2018), para quem 
todo discurso traz uma dimensão argumentativa, ou seja, apresenta uma 
orientação da realidade. 
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A argumentação de Jesus, diante da crítica por sentar-se à mesa 
com pecadores, sustenta-se em uma metáfora que só a cognição – a partir 
do “nicho metafórico” – poderá fazer compreender. Na verdade, Jesus não 
está querendo provar para ninguém que Ele estava certo, e não errado, 
ao sentar-se com pecadores. Não existe a menor possibilidade de a mente 
humana ser capaz de julgar os atos de Jesus. O que então se depreende 
do nicho: CADA UM TEM SEU TESOURO, e não havia nada mais 
importante para aquele pastor do que a ovelha perdida; não havia nada 
tão importante para aquela mulher do que a dracma perdida e não havia 
nada mais importante para aquele pai do que o filho. Jesus estava dizendo: 
Assim como cada um tem seu tesouro, eu tenho o meu. Os pecadores são 
meu tesouro. Largo tudo por eles. Largo tudo para estar com eles. Porque 
só eu posso salvá-los. Quero-os de volta, assim como o pastor, a mulher e o 
pai quiseram de volta o que lhes era mais precioso. 

O que a descrição linguística nos oferece é o “nicho metafórico” que 
funciona como uma ênfase discursiva necessária para explicar, com fatos 
do cotidiano, o que, para os críticos da atitude de Jesus, parecia estranho. 

Para o pastor, a ovelha perdida; para a mulher, a dracma perdida; 
para o pai, o filho perdido; para Jesus, as almas perdidas: os pecadores. 
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Este capítulo traz, como questão central, a discussão acerca das 
relações existentes entre fatores linguísticos e fatores sociais, e como essa 
tensão irá refletir aspectos raciais, de segregação e de hierarquia social na 
São Luís oitocentista, por meio das particularidades estruturais do sintagma 
nominal1, doravante SN, nos dados selecionados. Tal discussão se dará por 
meio da utilização dos termos preto(a), negro(a), escravo(a), empregados nos 
registros policiais obtidos no documento chamado Partes do Dia2, uma 
espécie de boletim de ocorrência, que servia para lavrar as transgressões 
cometidas pelas pessoas daquele ambiente citadino do séc. XIX.

Entendendo, portanto, que os fenômenos linguísticos são 
interpretados por lentes sociológicas, tomamos como categorias de 
interpretação o conceito de racismo e suas subcategorias para análise e 
discussão dos registros encontrados. De forma mais específica, tal análise 
ocorrerá em cima da posição sintagmática que os termos preto(a), negro(a) 

1 De acordo com Perini (2019, p.63), o “sintagma nominal não é uma função sintática, 
mas uma classe; e uma classe se entende como um conjunto de formas que podem ter as 
mesmas funções, ou seja, têm o mesmo potencial funcional [...]”
2 Conforme SANTOS (2015, p. 12), as “Partes dos Dia” são registros policiais, produzidos 
pelos órgãos de policiamento da cidade de São Luís – Guarda Municipal Permanente 
e Corpo de Polícia do Maranhão – nelas estão descritas, dia após dia, as ocorrências 
policiais e os episódios relacionados às transgressões, como as infrações cometidas pelo 
descumprimento às Posturas Municipais, às fugas de escravos, aos roubos e homicídios, 
às brigas, além dos fatos relacionados à infraestrutura da cidade, a exemplo dos lampiões 
que se achavam apagados durante a noite.
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e escravo(a) ocupam na estrutura do SN das sentenças observadas no 
mencionado documento. 

A relação que existe entre linguagem e sociedade nos mostra 
que nada é aleatório, que a materialização linguística de tais registros 
não ocorre ao acaso, mas como algo ideológico que precisa ser debatido. 
Assim, perceber, nos registros, as posições que os citados termos ocupam 
é compreender que a colocação desses termos, imediatamente antes dos 
nomes dos sujeitos (hierarquia linguística3), vem consolidar todo um 
comportamento linguístico racista, pelo que poderá ser observado.

Os princípios desta discussão orientam para reflexão sobre a 
interferência social dos usos. Por isso, buscamos analisar se, linguisticamente, 
é possível dizer que os adjetivos preto (a), negro(a) e escravo(a) manifestam 
uma forma de tratamento, na São Luís do séc. XIX, com base nos registros 
policiais do documento Partes do Dia.

Dessa forma, o presente capítulo vem discutir acerca do 
entendimento de que a posição sintagmática dos termos preto(a), negro(a) 
e escravo(a) faz com que tais termos funcionem como formas nominais de 
tratamento, obedecendo a uma hierarquia sintagmática de Determinante4, 
doravante Det, e não de modificador5, doravante Mod, possuindo como 
finalidade o reforço da condição de inferioridade e de segregação que os 
sujeitos escravizados ocupam por conta da cor de sua pele.

3 Kenedy e Otero (2018, p.28) nos mostram que “[...] as palavras encontram-se 
estruturadas em sintagmas, os quais se organizam dentro de outros sintagmas [...]. Essa 
organização no interior dos sintagmas é o que denominamos de hierarquia.”
4 De acordo com Perini (2019, p.121), “O determinante se define como sendo o elemento 
que aparece obrigatoriamente em primeiro lugar no SN.”
5 O que se pode perceber em Perini (2019) é que o autor entende o modificador como um 
elemento que pode estar nas posições pré e pós-núcleo, funcionando com o qualificador, 
como um caracterizador, o qual, segundo a gramática normativa, recebe a nomenclatura 
de adjetivo.



267

LÍNGUA(GEM) E SEUS REFLEXOS SÓCIO-RACIAIS: termos preto(a), negro(a) e escravo(o) como formas 
de tratamento, em sentenças de Partes do Dia, da São Luís oitocentista

1 Estrutura linguístico-sócio-racial e relações de segregação e 
hierarquização nas ocorrências de Partes do Dia da São Luís 
oitocentista

É possível perceber que a constituição moderna da sociedade brasileira 
ainda está distante de dissolver a conexão que há entre cor da pele e status 
social, tecida desde o mundo senhorial-escravocrata de séculos atrás. Tal mundo 
fomentou, forjou o processo de hierarquização, segregação e racialização no 
país, criando classificações e formações de grupos sociais por conta da cor dos 
sujeitos, o que, como consequência, levou a outros efeitos como a desigualdade 
na distribuição de bens e renda, nas participações políticas, na educação e 
trabalho, bem como no prestígio que tais indivíduos irão possuir, considerando 
o que, socialmente, entende-se por raça.

Essa divisão socioeconômica do país, que se projeta em todos 
os planos das relações sociais e representações simbólicas, 
não poderia deixar de se refletir na língua. [...] relacionando-
se diretamente ao processo social que esteve na base de 
todo o projeto colonial português na América: a escravidão. 
(LUCCHESI, 2015, p. 22)

É fundamental que se tenha esse entendimento acerca do alcance 
influenciador que tais fatores sociais possuem na constituição e na 
compreensão dos sentidos que os enunciados linguísticos adquirem. Isso 
tem total relevância para a nossa compreensão acerca das relações raciais, 
segregadoras e hierarquizadoras, percebidas nas sentenças como as que 
veremos lavradas nos registros policiais da cidade de São Luís, no séc. XIX. 
Tal compreensão é essencial para o que se tem enquanto proposta, neste 
capítulo, que é realizar análise e discussão de registros como os que serão 
apresentados, transitando pelos estudos acerca de língua e linguagem, 
verificando como os reflexos sociais possuem influência direta nos fatos, 
nas escolhas e construções linguísticas, envolvendo, nesta discussão, 
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aspectos da escravidão urbana na São Luís oitocentista. 

1.1 Breve panorama da escravidão urbana na São Luís do séc. XIX

Sobre a escravidão urbana que ocorreu na cidade de São Luís, no 
séc. XIX, Santos (2015), em sua dissertação intitulada O COTIDIANO 
DA RESISTÊNCIA ESCRAVA: São Luís do Maranhão (década de 1830), 
traz um estudo acerca das redes de sociabilidade e do cotidiano citadino 
dos sujeitos escravizados na capital maranhense, mostrando as estratégias 
de como esses sujeitos participavam de forma ativa, e não submetidos de 
forma dócil e passiva, do cotidiano e da estrutura político-sócio-estrutural 
da cidade, revelando a “história de um povo que se acredita(va) não ter 
história”. (KARASCH, 2000, p.23).

Houve diversas tentativas de restrição do espaço de mobilidade 
ocupado por esses sujeitos escravizados (sempre suspeitos), pois, entre tantas 
formas de resistência, estavam os ajuntamentos, as brigas, a embriaguez, 
pequenos furtos e transgressões às “Posturas Municipais” (espécie de 
código de conduta, visando ao “adestramento” dos habitantes). Na visão 
do Estado, tendo em vista o grande crescimento urbano, no séc XIX, era o 
momento de regular, organizar e disciplinar a urbe, com códigos de postura 
e com órgãos fiscalizadores, como a Guarda Municipal Permanente – que 
se limitava à capital da província – e o Corpo de Polícia do Maranhão.

As transgressões a esses atos regulatórios que visavam ao 
disciplinamento dos cidadãos eram registradas no documento oficial 
chamado Partes do Dia, descrevendo, sob o olhar institucional, os fatos 
relativos às infrações cometidas nesse espaço citadino.

A História, que nos traz, de forma mais específica, o processo 
de escravidão urbana, já nos mostra, por meio dos registros descritos 
no documento Partes do Dia, esse fator segregador, hierarquizador e de 
reforço dessa condição socialmente inferiorizada, por conta da cor da pele 
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dos sujeitos envolvidos. Essa situação só reflete um sistema socioeconômico 
que convivia, ao mesmo tempo, com a necessidade do trabalho escravo e 
com o medo de possíveis insurgências. 

De fato, através das infrações ocorridas, torna-se possível 
perceber o papel dos escravos numa sociedade que não podia 
prescindir da mão-de-obra negra, mas que ao mesmo tempo 
temia a ação criminosa e a revolta dos elementos de cor. 
(ALGRANTI, 1998, p. 158).

A preocupação com relação a possíveis insubordinações, ações de 
resistência e rebeldias por parte dos sujeitos escravizados, era latente e fazia parte 
do cotidiano da urbe ludovicense. A dinâmica escravista desenvolvida na São 
Luís oitocentista, ou seja, a escravidão urbana, proporcionou a esses indivíduos 
várias formas de enfrentamento contra o regime a que estavam submetidos.

1.2 Estrutura social e racismo

Segundo Munanga (2005, p.39), a questão racial, no que se refere 
ao preconceito e à discriminação por critério de raça, não existia antes 
do séc. XV, e “nos tempos primitivos, até por volta da Idade Média, a 
discriminação baseava-se em fatores religiosos, políticos, na nacionalidade 
e na linguagem, e não em diferenças biológicas ou raciais”.

O racismo não foi algo que se deu de forma instantânea, mas como 
um processo que, de maneira gradual, foi se solidificando e ganhando cada 
vez mais força, em especial nos países colonizadores que visavam a uma 
mão de obra barata por meio da opressão e de processos exploratórios 
dos povos colonizados. Passou-se a discutir, entre intelectuais, religiosos, 
filósofos e cientistas, acerca da classificação dos seres humanos em raças e 
de possíveis relações de superioridade entre uma raça e outra, o que serviu 
de alicerce para o racismo como o conhecemos hoje.

A partir do séc. XVIII, século das luzes, passa-se a usar conceitos 
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e classificações já conhecidos nas ciências naturais, a fim de categorizar a 
humanidade em raças distintas. É dentro desse viés que a conceituação e a 
classificação dos seres humanos ocorreram e que, de forma infeliz, tomou 
um rumo hierarquizador e segregador, com base em critérios de raça.

Seguindo uma concepção científica, a noção de raça advém 
da Zoologia e da Botânica, a fim de se proceder à conceituação e à 
classificação de plantas e de animais; só depois é que tal noção se estendeu 
aos seres humanos, considerando descendência, linhagem e características 
fisiológicas. Passa-se a propagar a distinção de raças, levando-se em 
consideração critérios científico-fisiológicos como cor da pele, formato da 
cabeça, dos lábios, dos olhos.

Esses critérios foram atrelados a características não fisiológicas, 
mas morais, cognitivas, psicológicas e culturais, trazendo à tona a ideia 
hierarquizadora entre raças, em que as pessoas brancas passaram a ser 
definidas como superiores às demais, em função de tais características, 
que as “tornavam”, de acordo com a ciência da época, mais inteligentes, 
honestas e aptas ao comando de outros indivíduos de raças diferentes. 
Esse tipo de “discurso serviu mais para justificar e legitimar os sistemas 
de dominação racial do que como explicação da variabilidade humana.” 
(MUNANGA, 2004, p. 5).

No séc. XIX, houve muitos experimentos e teorizações acerca 
das raças, os quais tentavam, a todo custo, justificar o aprisionamento e 
a escravidão dos povos considerados de “raças inferiores” e, de maneira 
mais direta, a escravização do negro oriundo da África.   Esses estudos 
apontavam as pessoas de origem africana como sendo biologicamente 
inferiorizadas, consideradas moral, intelectual e culturalmente perigosas. 
De acordo com Almeida (2019, p.28), no séc. XIX, esse juízo acerca dos 
africanos já era feito pelo filósofo Hegel, o qual os via como seres “sem 
história, bestiais e envoltos em ferocidade e superstição.”
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Na medida em que os estudos avançavam, passou-se a perceber e 
a comprovar que raça não é um critério biofisiológico. Isso era fruto de 
uma visão conservadora, imersa em interesses econômicos e que não trazia 
nenhuma fundamentação científica consistente. Dito de outra maneira, 
para a ciência, o termo raças, no plural, não existe. As pessoas pertencem, 
cientificamente falando, a uma única raça: a raça humana.

Mesmo diante dessas comprovações científicas acerca da não 
existência de raças e, consequentemente, da não superioridade de uma 
sobre outras, Almeida (2019, p.20) nos traz o entendimento de que “a 
sociedade contemporânea não pode ser compreendida sem os conceitos de 
raça e de racismo”. O citado autor afirma que raça não pode ser percebida 
como algo fixo, como um conceito estanque, mas ligada a processos sócio-
históricos, com enorme influência “política e econômica das sociedades 
contemporâneas”. (ALMEIDA, 2019, p.25). 

Munanga (2004, p.6) vem falar da concepção semântica que 
o termo raça possui, mostrando que seu conceito “é determinado pela 
estrutura global da sociedade e pelas relações de poder que a governam”. 
Esse entendimento nos faz perceber que a noção que se tem de raça, 
de diferenciação racial entre seres humanos, nada tem de biológico ou 
fisiológico, mas é, antes de tudo, uma construção social que busca dominar 
e excluir, envolta numa pseudojustificativa de que existem raças superiores.

Embora a raça não exista biologicamente, isto é insuficiente para 
fazer desaparecer as categorias mentais que a sustentam. O difícil 
é aniquilar as raças fictícias que rondam em nossas representações 
e imaginários coletivos. (MUNANGA, 2004, p.10).

Almeida (2019, p.27) vem mostrar que, em meio ao processo de 
colonização, num “projeto liberal-iluminista”, o qual visava levar civilidade 
e modernidade aos povos colonizados, a conceituação de raça passa a servir 
de base para subjugar, para exercer domínio sobre outras populações. É 
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justamente com esse imaginário de hierarquia racial entre seres humanos 
que a ideologia do racismo emerge e passa a ter relação íntima com a 
discriminação e com o preconceito, consideradas formas concretizadas de 
atitudes racistas.

É exatamente esse tipo de conduta ideológica racista que 
percebemos materializado nos registros policiais da São Luís oitocentista. 
A partir do documento Partes do Dia, podemos identificar como eram 
efetivados os mecanismos de controle da população cativa, os quais serviam 
de instrumento de regulamentação, fiscalização e punição, fazendo incidir 
sobre as pessoas negras, além de uma intensa vigilância, todos os estigmas 
sociais que se tinha acerca daqueles sujeitos, por conta da cor de sua pele, 
da sua condição jurídica e pela relação que essa cor e essa condição traziam, 
no imaginário popular: sempre suspeitos. 

A população negra sempre era vista, por parte da elite e do poder 
público, como a principal responsável pelos cometimentos de crimes. No 
pensamento social vigente, da época do citado documento, delitos, atos 
criminosos e quaisquer tipos de transgressões cometidas por aquela gente 
não eram tidos como uma possível resposta aos graves problemas sociais 
que decorriam de um sistema escravista extremamente violento, mas como 
algo intrínseco ao negro, que fazia parte da sua constituição biológica que, 
por seu turno, influenciava diretamente os seus comportamentos. 

O médico maranhense Nina Rodrigues foi mais um que, no séc. 
XIX, endossou esse tipo de pensamento, que enxergava essas pessoas como 
inferiores independentemente da condição social a que eram submetidas, 
afirmando que “quaisquer que sejam as condições sociais em que se coloque 
o negro, ele está condenado pela sua própria morfologia e fisiologia a jamais 
poder-se igualar o branco.” (RODRIGUES apud DINIZ, 2005, p. 47).

Essa cicatriz decorrente de questões raciais e, claro, do sistema 
escravocrata fazia com que os órgãos policiais suspeitassem e aprisionassem 
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quaisquer negros que andassem pelas ruas, procedendo à prisão e, só depois, 
procuravam saber as condições jurídicas do suspeito, conforme podemos 
perceber nas pesagens lavradas, no documento Partes do Dia, que se seguem: 

Negro forro Rafael Jozé Mendes, conduzido a este Quartel a 
2 horas da madrugada pela patrulha dos Remédios composta 
dos soldados da 2° companhia Manoel Domingues Mendes, 
e da 1° Jozé Antonio da Costa pelo suporem ser escravo e 
opor-se a prisão, conta que é forro. 

(Partes do Dia, 29 de julho de 1830, grifo nosso).

A 3° Patrulha composta dos soldados da 3° Companhia n° 2 
Amancio dos Santos Paixão e da 4° n° 37 Antonio Feliciano 
prendeu 11 h e ¾ da noite na rua de Santa Anna, o preto 
forro Eduardo Jozé da Silva, por lhe parecer que era 
escravo e esta na rua aquela hora, batendo na porta de uma 
Taberna. (Partes do Dia, 23 de janeiro de 1837, grifo nosso).

O que se percebe é que o racismo, entendido como “uma 
forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento” 
(ALMEIDA, 2019, p.32), é parte integrante da estrutura social brasileira, 
a qual foi forjada por um ideário científico, que mais serviu de subterfúgio 
do que de comprovação consistente, mas que de fato trazia a perspectiva 
socioestrutural que tinha(tem) relação direta com questões históricas, 
econômicas e políticas, fazendo com que indivíduos, por conta da sua 
cor, sofressem (e sofram) a materialização desse racismo, na forma de 
preconceito e de discriminação.

Assim, para Almeida (2019, p. 50), o “racismo é estrutural”, é “regra 
e não exceção”. As atitudes racistas que ocorrem de maneira individual 
ou mesmo de forma institucional são decorrentes dessa estrutura social 
marcada pela reprodução de atitudes violentas, segregadoras que fazem 
com que se perpetue essa desigualdade e essa hierarquização as quais 
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percebemos até hoje, por conta de um critério cientificamente inexistente: 
a divisão da humanidade em raças.

1.3 Reflexões sobre língua(gem) e estrutura social

A estrutura de uma sociedade é dependente das relações formadas, 
estabelecidas pelos sujeitos que a compõem. É no seio dessa conjuntura 
social que ficam estipulados os padrões de comportamentos, as noções do 
que é aceitável e do que é proibido, do que é adequado e inadequado, entre 
outros fatores. Assim, podemos perceber que é, no convívio em sociedade, 
que avaliações acerca de opiniões, acontecimentos, status social ocorrem, 
não de forma isolada, mas inseridas num contexto sócio-histórico-político 
que vai conferir-lhes um significado, um valor acerca de tais relações.

As línguas se formam nas relações sociais entre os indivíduos 
de uma mesma comunidade, ao tempo em que são o meio que 
possibilita as formas superiores de relação social que só a espécie 
humana atingiu. Assim, a língua é dialeticamente produto e 
veículo das relações sociais humanas. (LUCCHESI, 2015, p. 48).

Essa estrutura social, histórica, política também vai influenciar 
diretamente o uso das formas linguísticas que vigoram em dada sociedade. 
Esse uso da língua não depende, de forma exclusiva, dos sistemas 
linguísticos, mas, essencialmente, da forma em que tal sociedade se encontra 
organizada. Dito de outro modo, é a organização social que irá determinar 
as normas comportamentais e linguísticas que regularão as interações 
entre seus membros, tendo em vista que, conforme Labov (2018, p.140), 
a língua é entendida como “um conjunto estruturado de normas sociais.”

Esses fatores sociais, que influenciam, entre outros, o 
comportamento linguístico dos sujeitos, também são determinantes na 
formação das classes, no status que cada indivíduo irá possuir, cultivando 
assim uma espécie de “etiqueta” capaz de diferenciar os sujeitos. 
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Quando lançamos o olhar para a linguagem, podemos perceber um 
leque de conhecimentos que não se desligam, não se desprendem do caráter 
essencialmente social que ela possui. É por meio dela, de seu uso, que podemos 
compreender a realidade, socialmente estruturada, que nos cerca. Ter esse 
entendimento de que são as práticas sociais as construtoras dos significados 
materializados no uso da língua e de possíveis processos de variação é essencial 
para que se possa perceber que a língua e a linguagem correspondem a fatos 
sociais e que, por isso mesmo, jamais podem ser consideradas de forma isolada, 
retirando-se de suas construções aspectos políticos, econômicos e sociais. Dito 
de outra maneira, as escolhas das construções linguísticas materializadas, 
seja na fala, seja na escrita, são condicionadas por fatores sociais, revelando, 
assim, os valores de cada grupo. A linguagem, por esse prisma, configura-se 
como resultante de uma ação coletiva, na qual estão imbricados valores e 
pensamentos advindos do próprio meio social.

Estudos mais detalhados do contexto social em que a 
língua é usada mostram que muitos elementos da estrutura 
linguística estão envolvidos em variação sistemática que 
reflete tanto a mudança temporal quanto os processos sociais 
extralinguísticos. (LABOV, 2018, p. 140).

Essa associação entre o sujeito e o meio social do qual ele faz 
parte serve para explicar o uso de determinados traços linguísticos, e os 
significados produzidos passam a ser percebidos como sendo uma parte 
da sociedade, construídos por ela e para ela. Essa construção social de 
significados faz com que os usuários da língua passem a ser entendidos 
não como meros usuários de um dado sistema linguístico, mas como 
sujeitos que fazem parte desse sistema, que se materializa considerando 
não só variantes internas, mas, essencialmente, externas, que influenciam 
diretamente nas escolhas e construções linguísticas. 
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1.4 Relações linguístico-sociais, segregação e hierarquização

Tendo esse entendimento acerca da influência direta que a 
organização social tem sobre os usos linguísticos e que língua e linguagem 
representam a força motriz das interações sociais, podemos perceber que 
não há neutralidade na linguagem. A linguagem não é algo puramente 
técnico, separado das relações sociais. Linguagem é social. As relações 
sociais entre os indivíduos são linguisticamente mediadas e parciais, uma 
vez que não podemos falar de língua e linguagem vazias, sem valores e 
ideologias. A língua é algo herdado, um legado que nos precede, no qual 
crescemos e nos desenvolvemos. Não se trata, como dito, de algo esvaziado. 
Nós surgimos dentro de uma língua, que já traz, em sua organização, as 
suas histórias, ideologias, valores e identidades.

Dessa maneira, podemos perceber que é, através da linguagem, em 
meio a toda essa estruturação sócio-histórica, que as relações de segregação 
e de hierarquização subsistem e se conectam com as mais variadas 
consequências, alicerçadas por ideologias racistas. Linguagem e racismo 
possuem uma conexão que, em muitos casos, foi (e é) capaz de dominar, de 
subjugar, de minorar, de definir o outro e até mesmo de excluir, deixando-o 
confinado nos ordenamentos regidos por esse domínio. A linguagem e seu 
peso social, em diversas situações, ao longo da história da humanidade, 
serviram como instrumento segregador, hierarquizador e excludente, 
revestindo-se de simbologias que vão sustentar e determinar os tipos de 
relações sociais que irão existir.

Podemos notar isso, lançando um breve olhar para nossa própria 
história e, daí, perceber que língua e linguagem passam, de forma bem 
distanciada, de um simples e despretensioso instrumento de comunicação. 
Nas primeiras incursões colonizadoras, a linguagem foi usada para 
dominação religiosa, territorial e cultural dos nativos. Com o andar dos 
anos, os negros, trazidos do continente africano, também conheceram 
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o seu poder. A linguagem, como propagadora das construções sociais, 
ajudou a sedimentar essa visão acerca da mão de obra simples e barata, o 
que auxiliou na difusão do racismo e do preconceito estrutural enraizados 
em nossa sociedade; uma herança do processo colonial-escravocrata que 
imperou no Brasil durante séculos. 

É na linguagem que o racismo, a segregação e a hierarquização 
social têm morada e é através dela que se propagam. Essa diferenciação 
entre os indivíduos tem abrigo e se naturaliza nas relações sociais através 
do uso concreto da língua. Velhas e novas maneiras de se propagar ações 
discriminatórias oriundas de pensamentos raciais se difundem e, em 
muitos casos, se perpetuam por meio da linguagem, a qual se constitui em 
um instrumento que age sobre o mundo, transformando e modificando a 
realidade social, veiculando significações, valores, visões que convivem no 
dia a dia dos agentes sociais.

Vejamos abaixo um dos registros das ocorrências apontados no 
documento Partes do Dia, que sinalizam esses fatores discriminatórios 
e segregadores:

Negro Paulo, escravo do cadete Dorival Gomes Pires, 
conduzido a este quartel as 9 oras da noite pela patrulha do 
bairro dos Remédios [...] por ser encontrado a essa ora em 
traje desconhecido, com chapeo de palha, camisa e calça, 
fasendo-se por isso suspeitozo por ser desconhecido. (Partes 
do Dia, abril de 1830)

Podemos perceber essa relação entre língua(gem), segregação 
e hierarquização nas ocorrências obtidas no documento Parte dos Dias. 
Na passagem acima, vemos, na materialização linguística, que tal relação 
se mostra na forma como “Paulo” é tratado: um homem negro que se 
encontrava no bairro dos Remédios e foi preso por ser um suspeito e por 
ser desconhecido. Na escrita da ocorrência, a autoridade, usando o poder 
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institucionalizado que o cargo lhe conferia, além de toda a conjuntura social 
e jurídica que cerca a história desses sujeitos escravizados, faz questão de 
antecipar ao nome “Paulo” o tratamento de “negro”. Uma forma quase que 
pleonástica, reforçadora da condição subjugada da qual aquele sujeito fazia 
parte. E isso é uma constante nas descrições dessas ocorrências.

A inferioridade intrínseca atribuída ao negro legitimava sua 
condição de escravo, bem como sua pressuposta má índole 
justificava os castigos e toda violência das punições que se 
aplicavam inclusive às crianças. A dialética da escravidão 
conjugava violência física com violência simbólica. 
(LUCCHESI, 2015, p.23).

Conforme dissemos, a linguagem é capaz de definir o outro. 
Tal definição, no contexto sócio-histórico em que as ocorrências do 
documento Partes do Dia acontecem, tem sempre um trajeto segregador 
e hierarquizador para com os sujeitos escravizados. Isso é perceptível na 
materialização linguística dos registros, quando termos como preto(a), 
negro(a) e escravo(a) são utilizados para se referir a uma forma discriminatória 
no tratamento daqueles indivíduos que faziam parte da composição 
estrutural e econômica da São Luís oitocentista, “anulando a identidade 
do escravo” que “se ajustava ao papel de coisa, que lhe cabia na sociedade 
escravista”. (Lucchesi, 2015, p.91).

Essa utilização reforçadora dos citados termos nos mostra que os 
sentidos atribuídos a eles (com sua colocação, na sentença, imediatamente 
antes dos nomes das pessoas) são de natureza sócio-racial. Entender 
escolhas para a formação de estruturas linguísticas não é simplesmente 
algo que envolva somente questões lógico-gramaticais. 

A escolha e a utilização de determinadas palavras e/ou expressões não 
correspondem a algo isolado, estruturalmente e formalmente definido. Pelo 
viés daquilo que estamos debatendo (relação língua-linguagem-estrutura 
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social-racismo), nada é aleatório. Quando propomos determinada construção, 
isso mostra que as categorias criadas são representações de como, socialmente, 
percebemos o mundo a nossa volta; e é essa concepção social, a qual nos 
circunda e da qual fazemos parte, que definirá as construções linguísticas que 
serão materializadas em nossa fala ou em nossa escrita.

Vejamos um outro registro lavrado pelas autoridades do Estado, 
no documento Partes do Dia, de 1º de outubro de 1832. “A patrulha nº 
5, predeo as 5 e ½ horas da tarde na praia grande as pretas forras, Maria 
e Gertrudes, e a escrava Antonia por estarem brigando por cauza de um 
furto...” (Registro em Partes do Dia, 1º de outubro de 1832).

A linguagem vem justamente refletir esses fatores sociais que 
envolvem a escravidão no Brasil, mostrando que as implicações mais 
intensas trazidas por esse viés escravocrata do país estão situadas nessa 
relação entre língua, linguagem, raça e racismo, atribuindo um reforço 
à já tão vivenciada inferioridade enfrentada pelos negros(as), pretos(as), 
escravos(as), dando legitimidade, como já mencionado, quase que 
pleonástica, a sua condição inferiorizada.

O que podemos perceber, acerca da passagem acima descrita, pode 
se dar a partir da utilização, por exemplo, dos itens lexicais pretas e forras. 
É percebida, no registro feito em 1º de outubro de 1832, a utilização da 
palavra pretas, seguida de forras. Ao analisá-las, notamos essa mentalidade 
segregadora. A palavra forras, utilizada para se referir a Maria e Gertrudes, 
mostra a condição jurídica de liberdade de tais senhoras. São forras. Livres. 
Antes escravas e hoje não mais. Porém, ainda que na condição de livres, de 
sujeitos juridicamente não mais escravizados, o responsável pelo registro 
da ocorrência faz questão de mencionar essa condição que, de maneira 
proposital, remete a uma inferiorização diante de outros membros que 
compõem a sociedade ludovicense do séc. XIX.

Essa condição de inferioridade é vista quando, antecedida ao item 
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lexical forras, há a utilização reforçadora da palavra pretas. Mais uma vez os 
registros linguísticos, nesse documento institucional, vêm demonstrar o 
discurso ideológico de inferioridade e de segregação para com aqueles sujeitos, 
sejam escravizados ou não mais escravizados, juridicamente. Assim, podemos 
perceber que a realidade da sociedade brasileira é refletida no plano linguístico. 

O item lexical pretas está servindo como uma forma nominal de 
tratamento. É provável que, se Maria e Gertrudes fossem brancas e de famílias 
abastadas e estivessem cometendo alguma transgressão a qualquer Postura 
Municipal6 da época, o registro seria, possivelmente:  As senhoras Maria e 
Gertrudes [...]. O que se pode perceber é que o item lexical pretas possui como 
finalidade o reforço da condição de inferioridade e de segregação que os 
sujeitos ocupam por conta da cor de sua pele. Vejamos as seguintes construções:

a) As pretas forras, Maria e Gertrudes.

b) As senhoras, Maria e Gertrudes.

Ao traçarmos esse paralelo, percebemos que (a) pretas e (b) senhoras 
referem-se a Maria e Gertrudes. Em “b” fica claro que a palavra senhoras 
corresponde a uma forma nominal de tratamento. Desse modo, podemos 
entender que a palavra pretas, em “a”, também está funcionando como tal, 
ou seja, como uma forma nominal de tratamento com relação a Maria e 
Gertrudes; mas um tratamento reforçador da condição que o processo de 
escravidão e a que a sua cor de pele deixaram como “legado”. 

6 Conforme Santos (2015, p.53), As Posturas Municipais aprovadas pelo Conselho 
Geral da Província do Maranhão, em fevereiro de 1833, apontam como esse conjunto 
de ordenamentos incidia diretamente sobre os sujeitos escravizados, possuindo artigos 
destinados inteiramente a eles. Observamos, primeiramente, que foi estabelecida uma 
série de normas, que tinha a finalidade de moldar o comportamento dos escravos, como 
forma de discipliná-los e enquadrá-los no universo moral e mental das classes dominantes.
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 2 Considerações finais

Essa análise expõe o leque de opções que a língua dá para nos referirmos 
aos nossos interlocutores, mostrando, com isso, que a escolha de uma forma 
e não de outra muito tem a ver com normas, hierarquias, valores e relações 
sociais que vigoram em nossa sociedade. A opção de uso dessas nominalizações 
de tratamento remete a algo característico do sujeito (sexo, idade, profissão, 
hierarquia social, rede familiar e/ou de amizade, entre outros). No caso em tela, 
o uso do nominal pretas está relacionado ao status social e à relação segregadora 
institucionalizados naquela sociedade oitocentista. 

Vendo sob essa ótica de inter-relação entre língua(gem) e estrutura 
social, percebemos que língua e linguagem não podem ficar restritas a uma 
estrutura interna, conforme propôs Saussure, quando separou linguística 
interna da externa, deixando de fora as influências dos usos sociais em 
nome de uma abstração formalista.  A linguagem não está presa a formas 
e nem delas depende exclusivamente; é algo de fora que a influencia, 
fazendo-a funcionar como um mecanismo de difusão através do qual as 
estruturas sociais passam a incorporar a legitimidade que ela possui.
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O presente capítulo é um recorte da pesquisa de Mestrado em Letras, 
ainda em processo, que tem o objetivo de produzir uma interpretação 
socioestilística dos textos de jornais de Caxias1 impressos de 1900 a 1950. 

Essa investigação parte da descrição linguística, com foco no uso 
do artigo antes de antropônimos2, para interpretar o fator qualificação/
desqualificação dos sujeitos, em matérias ou anúncios dos jornais caxienses, 
pela presença ou ausência do artigo. Acreditamos que, pela regularidade 
dos usos, torna-se possível produzir sentidos quanto à exclusão social.

É uma pesquisa que reconhece que a descrição linguística precisa 
se basear não em uma única gramática, mas nas principais que se expõem 
como lentes e oferecem métodos de análises para os usos do artigo definido. 
Tem por base o olhar normativo, o internalizado e o descritivo, para, nessa 
rede de análise, ser possível lidar com as variantes e as variáveis, revendo o 
que é erro e o que é assistematicidade linguística.

Nesse sentido, está localizado no volume 2 da publicação Estudos 
da Linguagem do PGLetras da Universidade Federal do Maranhão, 

1 Com área de 5.196,769 km² e uma população estimada em pouco mais de 165 mil 
habitantes, Caxias está situada na mesorregião do leste maranhense e na microrregião do 
Itapecuru e está a 365 km da capital do Estado.

2 Nomes próprios de pessoas que também correspondem a uma classe diversificada 
que inclui prenomes, sobrenomes, patronímicos, apelidos, hipocorísticos etc. (LIMA; 
MORAES, 2019, p. 74).
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no âmbito da Linha 1, que trata da descrição linguística, com foco nas 
interpretações sociolinguísticas. 

1 Informações metodológicas

A presente pesquisa é de caráter qualitativo e não tem o intuito 
de analisar o emprego do artigo numa perspectiva normativista da língua, 
mas de investigar o uso do artigo a partir das relações sociais interpretadas 
linguisticamente nos dados selecionados, com o olhar voltado para 
as marcas de exclusão social presentes na comunidade de prática dos 
jornalistas dos jornais de Caxias.

Para a interpretação sociolinguística, foi selecionada a categoria 
cognitiva de análise exclusão e as subcategorias descritivas qualificação 
e desqualificação, sinalizadas pela descrição linguística do uso do artigo 
definido antes de antropônimos.

O corpus selecionado para descrever a variação do uso do artigo 
definido antes de antropônimos é constituído pelos jornais de Caxias 
publicados de 1900 a 1950, que estão disponíveis no Acervo Digital da 
Biblioteca Pública Benedito Leite, em São Luís. A escolha de Caxias se deu 
pela vasta produção jornalística, que tem seu início ainda no século XIX, 
no ano de 1833, em que a então Vila de Caxias foi a segunda localidade 
do estado do Maranhão a produzir jornais impressos. Antes disso, apenas 
São Luís, a capital do Estado, havia publicado jornais impressos em 1821.

Apresentamos, abaixo, o quadro de produções jornalísticas do 
recorte de tempo da presente pesquisa:
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Quadro 1 – Jornais de Caxias de 1900 – 1950

ITEM JORNAL ANO

1. O Zephyro 1901
2. O Paiz 1903 -1905
3. O Janota 1904
4. Jornal do Commercio 1915/1920/1922 – 1923
5. O Binóculo 1907
6. O Parthenon 1908
7. A Gruta de Lourdes 1908
8. A Renascença 1914
9. Bello Horizonte 1915

10. O Caixeiro 1915-1916
11. O Bloco 1917
12. O Astro 1917
13. Ferro na Braza 1917
14. O Trabalho 1920
15. Diário de Caxias 1924
16. Cruzeiro 1924
17. O Sabiá 1932
18. A Voz do Povo 1936
19. Singular 1937 – 1938
20. Clarinadas 1937
21. Cruzeiro 1948 – 1949

Fonte: Quadro elaborado pelo autor

Do total de vinte e um jornais publicados em Caxias, conforme 
o quadro acima, apenas dez se encontram digitalizados e disponíveis no 
acervo digital da Biblioteca Pública Benedito Leite: O Zephyro (1901), O 
Paiz (1903 -1905), O Janota (1904), O Binóculo (1907), O Caixeiro 
(1915-1916), O Bloco (1917), Ferro na Braza (1917), Diário de 
Caxias (1924), O Sabiá (1932), Singular (1937 – 1938); no presente 
capítulo, utilizaremos apenas matérias e anúncios de três jornais para 
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amostragem: O Zephyro (1901), O Bloco (1917) e O Sabiá (1932), sendo 
analisados excertos compostos por uma paródia, um anúncio e uma notícia.

Este capítulo responde parcialmente o que já é possível interpretar 
para saber se o uso do artigo definido antes de antropônimos é marca de 
exclusão social da comunidade de prática dos jornalistas dos jornais da 
Caxias do início do século XX.

2 Conceitos básicos da pesquisa

2.1 Gramática Normativa e a orientação para o emprego do artigo: 
pontos de referência

Sendo a gramática normativa um conjunto de regras a serem seguidas 
(POSSENTI, 1996, p. 63), mesmo sabendo que há outras regras: as que 
o falante sabe e as que ele usa, achamos por bem transitar nesta gramática 
normativa que orienta como o artigo deve ser usado. Consideramos esses três 
olhares (o normativo, o descritivo e o internalizado) para a análise dos dados. A 
seguir, buscamos esta orientação em alguns gramáticos normativistas.

Para Rocha Lima (2011, p. 141), “o artigo é uma partícula 
que precede o substantivo, assim à maneira de sua marca dessa classe 
gramatical. Em razão disso, qualquer palavra, expressão ou frase, fica 
substantivada se o trouxer antes de si”, como um ser que já é conhecido 
pelo ouvinte. Na visão de Cegalla (1981, p. 135), “o artigo é a classe que se 
antepõe aos substantivos para determiná-los de modo preciso, particular 
(artigo definido) ou de modo vazio, impreciso, geral (artigo indefinido)”. 
Em Cunha (1975, p. 144), “dá-se o nome de artigo definido a palavra o 
(com variações a, os, as), que se antepõe aos substantivos para indicar que 
se trata de um ser claramente definido”.

Para Irandé Antunes (2007, p.30), a gramática normativa é 
particularizada, ou seja, não dá conta de toda a realidade da língua, pois 
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contempla apenas usos considerados aceitáveis numa perspectiva da língua 
socialmente prestigiada. As gramáticas acima citadas, portanto, enquadram-se 
no domínio normativo da língua, visando definir o que seria o “certo”, o como 
deve ser da língua, e aponta o “errado”, o como não deve ser da língua.

Diante dos conceitos que a gramática normativa apresenta, 
percebemos que não há muita novidade para esta classe de palavra ou a 
função ocupada pelo artigo na sentença, desconsiderando as variações 
encontradas no uso real da língua em comunidades de práticas. Há, assim, 
uma limitação normativa que se preocupa muito mais em prescrever 
o emprego do artigo que observar como dá-se o seu uso por falantes do 
português brasileiro nos mais variados contextos.

2.2 Sobre o que é categórico para o artigo

Este item, que ora nos propomos a produzir, vem da necessidade 
de compreender qual a gramática que nos dá acesso às regras linguísticas 
categóricas, para melhor transitarmos no entendimento da variação linguística, 
dos conceitos de regra, de norma e de movimento nas possibilidades de uso, 
para o falante poder lidar melhor com suas escolhas e se apropriar de um estilo 
com marcas dos dizeres de sua comunidade de prática, neste caso, os jornalistas 
dos jornais da Caxias da primeira metade do século XX.

Julgamos, então, imprescindível reconhecer textualmente o quão 
é necessário e o quanto continuará sendo ao pesquisador transitar entre 
gramáticas para lidar com as variantes e sair da visão reducionista do erro 
como desvio da norma culta. Acreditamos que este seja um caminho de 
liberdade para a construção de um estilo.

Para fazer um contraponto com as variantes e as variáveis, neste 
caso presença/ausência do artigo, faremos menção à gramática gerativa, 
para interpretar as variantes, dentro do critério aceitabilidade. Já que o 
objeto de análise é o artigo, selecionamos a estrutura do sintagma nominal 
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(SN) para entender o porquê do artigo sempre se localizar na estrutura 
antes do nome. Esse fato revela uma regra categórica que entendemos pela 
compreensão da estrutura profunda. 

Considerando a sintaxe, segundo Perini (2019, pp. 105-106), há 
uma hierarquia sintática não só entre os constituintes, mas entre os lugares 
que os termos ocupam na organização sintagmática. Como o artigo sempre 
está na constituição de um sintagma nominal, selecionamos este ambiente 
linguístico para ver o que há de categórico no lugar que ele ocupa e o quê, 
para além desse lugar, passa a ser uma variante. Ou seja: dizer que o artigo 
vem antes do nome é uma regra categórica, sem negociação para o falante; 
usar ou não o artigo definido antes do nome é uma variante que se dá 
à escolha do falante pela possibilidade da presença ou da ausência como 
variável. Entretanto, essa escolha estará sempre sujeita à interpretação 
socioestilística. Por isso, reafirmamos que esta pesquisa se insere na terceira 
onda da Sociolinguística Variacionista de Eckert (2000).

2.3 Sobre as variáveis do uso do artigo definido: por uma sustentação 
teórica da pesquisa

A interpretação dos fatos linguísticos desta pesquisa se sustenta na 
teoria da variação e mudança de Labov, que considera a heterogeneidade 
da língua com base no princípio da variação. Existem diversos tipos 
de variação linguística. E a variação é sistemática. Por isso, é preciso 
esclarecer que há as normas categóricas e as normas variantes. As primeiras 
são inegociáveis para o falante; já as variáveis se submetem à escolha do 
falante, que não é aleatória, ou seja, também correspondem às exigências 
do sistema. Existem os fatores linguísticos e os sociais. Por isso, acreditamos 
que uma única gramática da língua não é suficiente para que o falante 
transite nas diferentes possibilidades (TARALLO, 2007).

É importante distinguir variação, variável e variantes. Variação é um 
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princípio linguístico que explica que, diante das “regras variáveis”, o falante pode 
fazer escolhas e, diante das regras categóricas, não. É o fenômeno da alternância 
de usos de uma mesma categoria gramatical que é da natureza social das línguas. 

Há fatos linguísticos que concorrem entre si e outros que não, 
porque dizem respeito a princípios categóricos. Explicando melhor, essa 
possibilidade de escolha é, em grande medida, social ou determinada 
por fatores externos. As regras categóricas se impõem ao falante por 
determinações internas à língua. Usar ou não o artigo definido antes de 
antropônimos é uma variável, porque se dá à escolha do falante. Cada uma 
dessas possibilidades é uma variante. Já colocar o artigo antes do substantivo 
é uma imposição sistemática, sem concessão ao falante de colocá-lo depois 
do nome. As regras categóricas não se dão à análise variacionista. Mesmo 
assim, obedecendo às regras categóricas no uso do artigo, explicadas na 
constituição dos sintagmas, há regras variáveis diante de antropônimos.  

Esta pesquisa, então, está situada na sociolinguística variacionista, 
porque se apoia no princípio da variação, analisa a variável no uso do 
artigo e interpreta as variantes, presença/ausência do artigo definido antes 
de antropônimo, em matérias jornalísticas de jornais da Caxias do início 
do século XX. Entendemos variação na distinção entre variável e variantes. 
O uso ou não do artigo antes de antropônimos é uma variante dessa 
variável linguística (presença/ausência do artigo). A variável é um aspecto 
ou categoria da língua que se encontra em variação e as variantes são as 
formas particulares marcadas no uso real, produto da escolha do falante.

Nesta investigação, a variável é o artigo definido antes de 
antropônimos. A presença ou ausência é a variante. O que se analisa é o 
processo de variação desse uso ou não-uso do artigo antes de antropônimos. 
Esta pesquisa tem, pois, fundamentos sociolinguísticos porque interpreta 
socialmente o estilo da comunidade de prática dos jornalistas de Caxias 
nos usos linguísticos do artigo. 
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Localiza-se na terceira onda da sociolinguística variacionista 
proposta por Eckert (2003, 2005, 2012) que avança no campo da variação 
sociolinguística, acrescentando o significado social do estilo3. A variação 
determina um estilo. Esse estilo é determinado por pressões sociais. Por 
isso, esta perspectiva considera o perfil do falante, tendo em vista suas 
atividades como uma comunidade de prática. Além de fazer um recorte na 
comunidade de fala para uma dimensão bem menor, vai além dos critérios 
linguísticos para interpretá-la, porque, assim, a considera, por se tratar de 
um grupo que tem outros perfis para a relação entre língua, identidade 
e sociedade, tais como a atividade que desempenha, os interesses, a 
visão de mundo que compartilha, bem determinantes dos usos a serem 
interpretados. Estamos considerando os jornalistas dos jornais da Caxias 
do início do século XX uma comunidade de prática.

Para explicar melhor a terceira onda, traçamos, de forma breve, uma 
linha de unidade à segunda e à primeira: as três levam em consideração a 
variação como objeto de análise sociolinguística, mas partem do que há 
de amplo de uma comunidade de fala, as questões sociolinguísticas mais 
abrangentes, ao que chega a um recorte mais específico de uma comunidade 
de fala, a comunidade de prática, que considera a variação como estilo. 
Para Meyerhoff (2004, p. 530), comunidade de prática é “um conjunto 
de indivíduos negociando e aprendendo práticas que contribuem para a 
satisfação de um objetivo comum”.

Nesse sentido, os jornalistas dos jornais da Caxias do início do 
século XX formam uma comunidade de prática e escrevem com um 
estilo próprio do que realizam, sujeito a interpretações sociais, porque 

3 Para Veloso (2014, p.2), o estilo se define pelo que o falante faz com a língua levando 
em conta o universo social que o permeia. É, iminentemente, algo social, e como tal, 
encontra seu significado nas associações entre o indivíduo, sua identidade e os papéis que 
ele desempenha no mundo.
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as variantes linguísticas podem expressar signif icação social e, por isso, 
estão sendo aqui interpretadas.

3 Sobre a exclusão social como categoria de análise

A exclusão que tem sua raiz na desigualdade parece ser inerente a 
qualquer sociedade, tradicional ou moderna, hierárquica ou democrática, 
feudal ou capitalista. Revela como é realizada a distribuição de riquezas em um 
determinado contexto histórico-social e, por sua vez, possibilita identificar os 
valores sociais que orientam essa distribuição. (ESCOREL, 1999, p. 24). E isso 
parece uma questão que não se resolve, porque é produto da ação dos homens 
em sociedade e, portanto, não é constituinte da esfera privada, muito menos 
do âmbito da personalidade individual; é uma categoria da esfera pública que 
se reflete nos espaços a serem ocupados, nas diferenças de oportunidades, nos 
juízos de valor, nas oportunidades sociais e na linguagem. A língua dá seus 
sinais, que chamamos marcas linguísticas, e é a interpretação social dessas 
marcas que movimenta o interesse desta pesquisa.

As modalidades e os mecanismos mediante os quais são distribuídos 
bens e recursos escassos estruturam a sociedade, atribuindo posições 
diferenciadas relativas aos indivíduos e grupos quanto ao acesso aos bens, 
e também quanto a uma escala de valores mediante esses lugares sociais 
que são, linguisticamente, investigados nos modos de dizer.

Esses modos de dizer, que podem ser excludentes, designam toda 
situação ou condição social de carência, dificuldade de acesso, segregação, 
discriminação, vulnerabilidade e precariedade, podendo ser considerado 
como uma categoria que possibilite compreender e analisar a pobreza urbana. 

Discutimos os usos linguísticos sob a categoria da exclusão como 
desvio do que há de comum no tocante ao preconceito linguístico por 
três motivos: primeiro porque é um problema já amplamente debatido 
na academia. Segundo porque o preconceito analisa como o falante, 
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principalmente os das camadas menos favorecidas, são discriminados 
pelo que falam fora dos padrões da norma culta. Terceiro porque o que 
pretendemos analisar é como um falante é excluído a partir da fala de outro 
falante, não pelo que diz, mas pelo modo como diz. Por isso, selecionamos 
o uso do artigo antes de nomes próprios como marca linguística: uma 
variante que nos possibilita analisar as variáveis que, na relação com o 
contexto, são socialmente interpretáveis.

Considerando o uso do artigo definido antes de antropônimos, em 
matérias de jornais da Caxias da primeira metade do século XX, é possível 
afirmar que o cidadão – fora do vínculo com a alta sociedade caxiense – 
pode desconsiderar, também linguisticamente, o outro pelo espaço que 
ocupa na morfossintaxe do dizer que a ele se refere.

Decidimos, então, categorizar a questão para descrever e analisar os 
dados a partir da sustentação da categoria de exclusão, cujo termo remete 
ao “título do livro Les Exclus: um français sur dix, de René Lenoir, publicado 
em 1974”, conforme Escorel (1999, p. 30).

A referida autora trata das três dimensões essenciais do processo 
de estratificação: a riqueza, o prestígio e o poder. (1999, p. 4).  Diz ainda 
que “as classes sociais são estabelecidas a partir de um sistema de relações 
distribuídas em uma escala de acesso às riquezas e de valores (não-unívocas) 
que lhes atribui determinadas posições sociais.” Para a mesma autora (1999, 
p. 17) essa desigualdade mantém “dois traços permanentes: a naturalização e 
a estigmatização da pobreza.”. Pensamos que a naturalização desse estigma de 
inferioridade excludente, quando passa a ser uma ideologia hegemônica, coexiste 
no estilo de dizer não dos excluídos, mas sobre eles. Essa categoria foi tratada por 
diversos teóricos, dentre eles, Foucault (1998), mas, aqui, vamos considerar o que 
discute Sarah Escorel (1999), porque julgamos que precisamos tratar a categoria 
de análise com uma referência explicativa dos achados linguísticos.

A análise terá por base os axiomas de exclusão propostos por Didier 
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(1996, p. 26). São os seguintes: “...um mundo comum está partido em dois”; (...) 
“esses dois grupos diferentes são ligados por um elo muito frágil”; (...) “o corte 
em dois mundos é feito pelo locutor da exclusão”; (...) “a exclusão condena 
o estado do mundo que permite pronunciar seu nome”, (...) “o discurso 
da exclusão não designa atores responsáveis pela situação”. Entretanto, a 
exclusão, apesar de ter uma axiomática, ainda não chegou à categoria de 
conceito. Segundo Escorel (1999, p. 44), “a noção ‘exclusão social’ tornou-
se uma categoria cognitiva”, por falta de consenso, continuando a ser usada 
sempre com relação aos direitos sociais e à violência.

A partir da exclusão como categoria cognitiva, selecionamos duas 
subcategorias de análise: a qualificação e a desqualificação, esta última, sendo 
a que ‘desqualifica, porque “lhe retira a qualidade de cidadão, de brasileiro 
(nacional), de sujeito, de ser humano, de portador de desejos, vontades e 
interesses legítimos que o diferenciam e o identificam". (ESCOREL, 1999, p. 
60).  É nesse sentido que esta investigação procura, num estilo sociolinguístico 
de falar do outro, o que há de excludente por meio da variação, sendo o uso do 
artigo uma variável a ser considerada na interpretação dos dados.

4 Alguns achados: descrição e análise

Observando o que se pode destacar nos dados abaixo, a primeira 
afirmativa que se faz é a de que, quanto ao que é categórico para o artigo, a 
presença e a ausência do artigo estão marcadas num espaço sistemático de 
sua inclusão no sintagma. Significa que o artigo definido nos três excertos 
selecionados ocupa seu lugar categórico na constituição do sintagma 
nominal. No excerto 1, há presença do artigo antes do antropônimo Zé 
Pedro (cremos no Zé Pedro).
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Quadro 2 – EXCERTO 1: O ZEPHYRO (1901). Caxias (MA), 4 de junho de 1901. 
Anno I, nº 5, p. 2.

Cremos “no Zé Pedro” todo 
nosso credor, criador do juro 
em nossos espinhaços, e no 
Tribusy, um seu empregado 
todo privilegiado, e qual veio 
syndicar dos nossos fundos, 
subio á Theresina, liquidou 
a alguns colegas; voltou 
depois e está hypotecando 
cazas e querendo limpar 
nossas prateleiras. Cremos 
na morte do commercio, na 
inifinita falta de dinheiro, na 
honestidade que allegamos 
aos credores e na nossa 
quebradeira. Amem

ANTROPÔNIMO Zé Pedro/Tribusy

CARACTERIZAÇÃO

no Zé Pedro/
agiota

no Tribusy/
cobrador do agiota

PRESENÇA DO 
ARTIGO

SIM

DESQUALIFICAÇÃO SIM

AUSÊNCIA DO 
ARTIGO

___

QUALIFICAÇÃO ___

Fonte: Quadro elaborado pelo autor

Analisando “no Zé Pedro”, que o Zé Pedro é SN³, e faz parte do 
sintagma preposicional assim descrito SPREP = Prep. + SN³ (Det. [Art]) + 
N [Zé Pedro]. Temos, assim como no EXCERTO 1, a mesma descrição para 
“no Tribusy”, em que o artigo é determinante e como tal sempre virá antes 
do Nome. No excerto 2, de O Bloco (1917), o SN é constituído apenas por 
N, estando marcado a ausência do artigo “A Filomena”, o qual se estivesse 
presente teria sua posição sistemática anterior ao nome. 
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Quadro 3 – EXCERTO 2: O BLOCO (1917). Caxias, 27 de janeiro de 1917. 
Anno I, nº 13, p. 7.

A pedidos
Ao Commercio
Filomena Oliveira, scientifica 
ao respeitavel corpo commercial 
desta praça, que encarrega-se de 
compra e venda de generos de 
produção do Estado; embarque e 
dezembarque nas linhas terreas, e 
fluvial, cobranças dentro ou fora 
da Cidade, mediante contractos. 
Para informações, a tratar com o 
annunciante em sua residência, 
Rua de Santa Luzia. Caxias, 9 de 
Fevereiro de 1917. 

ANTROPÔNIMO Filomena 
Oliveira

CARACTERIZAÇÃO

Filomena 
Oliveira – 

funcionária do 
Estado.

PRESENÇA DO ARTIGO ___

DESQUALIFICAÇÃO ___

AUSÊNCIA DO ARTIGO SIM

QUALIFICAÇÃO SIM

Fonte: Quadro elaborado pelo autor

O excerto 3 repete o uso do excerto 1 em cuja descrição há presença 
do artigo definido, antes do nome (antropônimo). A semelhança que há 
entre os três excertos é que todos são observados a partir da ausência ou 
presença do artigo definido antes de antropônimos (o Zé Pedro, Filomena 
Oliveira, o Lauro Abreu). A diferença é que nem todos são descritos com 
presença do artigo. Consideramos, então, um fato sujeito a interpretações.
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Quadro 4 – EXCERTO 3: O SABIÁ (1932). Caxias (MA), 22 de setembro de 1932. 
Anno I, nº 4, p.2

Do sector leste, na zona operações 
de Coroatá, regressará sábado, o 
Lauro Abreu, que por ser muito 
síphilitico foi rejeitado para 
continuar ali os serviços de que 
fora encarregado. O Lauro volta 
muito amarello, devido a està se 
alimentando exclusivamente de 
carne de camaleão.

ANTROPÔNIMO Lauro Abreu

CARACTERIZAÇÃO

O Lauro Abreu 
- E m p r e g a d o 
r e j e i t a d o , 
síphilitico e 
amarello por estar 
se alimentando 
somente de carne 
de camaleão

PRESENÇA DO ARTIGO SIM

DESQUALIFICAÇÃO SIM

AUSÊNCIA DO ARTIGO ___

QUALIFICAÇÃO ___

Fonte: Quadro elaborado pelo autor

O Zé Pedro, o Tribusy, o Lauro de Abreu são pessoas cujo perfil 
é tratado de forma desqualificadora. O primeiro é agiota; o segundo, 
cobrador de agiota; o terceiro, empregado rejeitado por ser sifilítico, 
amarelo e por se alimentar de carne de camaleão. Já Filomena Oliveira é 
funcionária pública que se comunica com o corpo comercial daquela praça 
e ocupa uma posição social qualificada.

Selecionamos para mais considerações o excerto 1, a seguir, que se 
refere ao antropônimo Zé Pedro. O âmbito da desqualificação se confirma 
no contexto e no estilo com que se configura o texto jornalístico.

Existe aí uma paródia4 de uma reza do catolicismo intitulada credo 
que se caracteriza pela perversão do texto original. Cria-se aí um estilo 

4 Para Simões (2012, p. 7), a paródia pode ser definida como um gênero textual que 
possui em sua essência o processo de intertextualidade. Quando um texto está inserido 
em outro texto já existente, que faz parte da memória social de um grupo.
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anarquista e desqualificador de Zé Pedro [o Zé Pedro], caracterizado por 
“todo nosso credor”, uma amplificação de um poder de Zé Pedro, uma 
espécie de deus, com todo o poder do dinheiro. Uma ironia ao caráter do 
agiota. Uma atitude posta dentro do risível.

Tendo em vista este e outros excertos, já é possível reconhecer que, para 
esta comunidade de prática, a presença/ausência do artigo se encaixa como 
descrição linguística como sinal da exclusão social entre aqueles jornalistas dos 
jornais de Caxias. A presença do artigo acontece dentro de um ambiente de 
exclusão, de informalidade, de humor, de sarcasmo, de depreciação e a ausência, 
dentro de uma determinação de prestígio, como é o caso de Filomena Oliveira 
que “cientifica ao respeitável corpo daquela praça, que encarrega-se de compra 
e venda de gêneros de produção do Estado...”. A formalidade vem aí neste caso 
do status profissional e social da referida funcionária pública. Já o sifilítico 
marca a exclusão linguística na fala do jornalista pelo preconceito social que 
acontecia contra quem contraía sífilis e tal situação é conscientemente bem 
demarcada pelo autor da notícia. 

Abaixo, temos a paródia da oração católica do credo e, de outro 
lado, o início da oração original. É perceptível a ironia de quem fala dos 
sujeitos desprestigiados socialmente e, por consequência, desqualificados 
publicamente. A presença do artigo definido no sintagma revela marcas 
linguísticas de exclusão social naquela comunidade de prática dos 
jornalistas dos jornais da Caxias da primeira metade do século XX.
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Quadro 5 – Paródia da oração do credo da igreja católica X oração original

Cremos “no Zé Pedro” todo nosso credor, 
criador do juro em nossos espinhaços, 
e no Tribusy, um seu empregado todo 
privilegiado, e qual veio syndicar dos nossos 
fundos, subio á Theresina, liquidou a alguns 
colegas; voltou depois e está hypotecando 
cazas e querendo limpar nossas prateleiras. 
Cremos na morte do commercio, na 
inifinita falta de dinheiro, na honestidade 
que allegamos aos credores e na nossa 
quebradeira. Amem

ORAÇÃO DO CREDO

“Creio em Deus pai todo poderoso, 
Criador do céu e da terra, E em Jesus 
Cristo, seu único filho, Nosso Senhor, 
Que foi concebido Pelo poder do 
Espírito Santo (...).”5

Fonte: Quadro elaborado pelo autor

5 Considerações finais

Esta investigação, em vias de ser concluída, favoreceu percorrer o outro 
lado do preconceito social que é sua consequência: a exclusão linguística na fala 
de quem a manifesta contra pessoas socialmente desprestigiadas, sobretudo 
pelos valores que determinam as suas práticas sociais ou pelas condições em 
que vivem, tornando-as, aos olhos dos que excluem pelos usos linguísticos, 
desqualificadas. Algo que não acontece com as pessoas socialmente prestigiadas 
que ocupam posições na alta sociedade.

Pela análise da gramática normativa, cumpre ainda dizer que o 
artigo definido antes de antropônimos está para além do critério maior ou 
menor intimidade entre o falante e o sujeito a que se refere. A discussão é 
muito mais ampla e é definida por intencionalidades quase obscuras que 
cumpre à pesquisa trazer à tona. São pequenos sinais com que a descrição 
linguística instrumentaliza o pesquisador para suas interpretações. O 
certo é que a presença ou ausência do artigo definido não é uma escolha 
aleatória e, quando essa escolha se repete como marca de uma comunidade 
que trabalha na mesma direção, ali está uma comunidade de prática que 5 https://www.diocesedepatosdeminas.org.br/oracoes/oracao-do-credo-oracao-do-creio-em-
deus-pai-03042018-084741
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manifesta, também, um estilo sociolinguístico. 
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SOBREASSEVERAMENTOS EM TEXTOS PRODUZIDOS NA 
REDE SOCIAL FACEBOOK

Wanessa Danielle Barbosa Soares 

Veraluce da Silva Lima

Com a era das comunicações virtuais e a inserção das redes sociais da 
web nos estudos linguísticos, percebemos a importância da pesquisa acerca da 
linguagem digital, uma vez que a internet permite a construção de corpora de 
pesquisa linguística com textos produzidos em seus espaços de escrita. 

Os espaços on-line, conhecidos como espaços de escrita, oferecem 
possibilidades e restrições do que pode ser escrito e do que provavelmente será 
escrito na Rede, considerando que “A palavra escrita ainda é central para todas as 
formas de interação online e criação de conteúdo” (BARTON; LEE,2015, p.42).  

Crystal (2008 apud SHEPHERD; SALIÉS, 2013, p.29) faz a 
seguinte afirmação: 

Precisamos entender como a linguagem mediada pelo meio 
digital funciona, como explorar pontos fortes e como evitar os 
perigos, e é neste aspecto que a Linguística da Internet, ora em 
desenvolvimento, pode ter uma contribuição significativa.

Nessa perspectiva, este trabalho tem o objetivo de analisar os 
sobreasseveramentos como elos semânticos empregados pelos interagentes 
do Facebook na construção dos sentidos do texto digital. Como 
metodologia, optamos pela abordagem qualitativa, tendo como base os 
princípios da fenomenologia, por meio da redução fenomenológica que 
se consolida na análise de dados de 3 (três) postagens selecionadas de um 
corpus constituído por textos extraídos do Facebook.     

Procuramos analisar os dados com base nos estudos 
de Maingueneau, buscando nos textos digitais analisados os 
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sobreasseveramentos. Isto porque, segundo Antunes (2005), os textos são 
muito mais do que simples formas. Para a autora,  

Escrever é uma atividade que exige um movimento para o 
outro, definindo este outro como seu interlocutor. E é nesta 
relação que o próprio autor se constitui. Ninguém escreve sem 
um destinatário. É claro que, nessa visão, o que mais conta não 
vai ser a ortografia nem a simples regra de concordância e sim 
o desenvolvimento das ideias e a distribuição dos tópicos, a 
seleção lexical, a contextualização, o estilo que vão produzindo a 
adequação da escrita. (ANTUNES, 2005, p.11)

Nesse sentido, torna-se clara a relação que o espaço on-line tem 
com nossas práticas sociais e, consequentemente, com a linguagem. 
É no encontro dessa tríade – espaços de escrita on-line – enunciados - 
sobreasseveramentos–que este trabalho se desenvolve. 

Escrita on-line: identidade e posicionamento

Escrever on-line é uma prática de afirmação individual por meio da 
escrita (BARTON; LEE, 2015). A concretização da intenção de publicar um 
texto no Facebook ou até mesmo de tecer comentários sobre uma reportagem, 
por exemplo, faz parte do processo de construção da (s) identidade (s) dos 
usuários dessa rede social, uma vez que os textos construídos normalmente são 
vinculados a opiniões ou sentimentos em relação a algo ou alguém. 

A postagem, em geral, é um ato importante de se posicionar 
e posicionar os outros, e os motivos que instigam os usuários das redes 
sociais, mais especificamente do Facebook, a reagirem e escreverem on-
line são variados. Uma hipótese para a necessidade de muitos usuários 
manifestarem publicamente suas opiniões e posicionamento tem relação 
com a dependência que temos do olhar do outro (NEVES, 2014). Esse 
“tipo contemporâneo de fragilidade” (NEVES, 2014, p. 74) pode fazer 
com que o indivíduo exalte a si mesmo e o que acredita, como estratégia 
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para burlar a solidão, uma vez que o ciberespaço pode criar no sujeito a 
sensação de nunca estar sozinho. 

Entendemos, assim, que o posicionamento de um sujeito é 
interativo e intersubjetivo (BARTON; LEE, 2015, p. 177), o que significa 
que as posturas assumidas por esse sujeito são direcionadas e interpretadas 
por um público específico e, de certa forma, essas posturas antecipam a 
reação desse público. Barton e Lee (2015, p. 117) associam a manifestação 
desses posicionamentos às posturas chamadas de epistêmica e afetiva. Para 
os autores, as posturas assumidas têm vínculo com a expressão de sentimentos 
e juízos pessoais, enquanto as manifestações dos posicionamentos se 
relacionam com a afirmação de fatos, conhecimentos e crenças. Ainda,

A maneira como o falante e o ouvinte (ou leitor e escritor) 
entendem a declaração de postura pode então moldar novas 
enunciações de postura na interação. Portanto, além daquele 
que se posiciona, do objeto e dos recursos que permitem um 
posicionamento, adicionamos um quarto componente, o 
destinatário, que pode ser o leitor ou o ouvinte em qualquer 
situação de posicionamento. (BARTON; LEE, 2015, p. 118)

O posicionamento assumido pelos usuários em ambientes de escrita 
on-line, manifestado na linha do tempo do Facebook, é parte essencial da 
interação virtual. Vale considerar que, conforme aponta Cunha (2009, p. 24), 
nas pesquisas que têm como objeto de estudo sobreasseveramentos advindos 
da mídia, não basta fazer análise de conteúdo, mas estudar o funcionamento 
dos discursos da mídia, mais especialmente, como os sobreasseveramentos são 
criados, representados, a partir da compreensão da destacabilidade e dos tipos 
de destacamentos para a produção de sentido do texto digital. 

Destacabilidade: destacamento forte e destacamento fraco 

Basta um simples olhar atento para os textos que circulam em 
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nossa sociedade e rapidamente atestaremos que os enunciados destacados 
se fazem presentes em grande parte da mídia em geral. Isto porque “os 
casos de destacabilidade são numerosos e aumentam com o crescimento 
e a diversificação da mídia” (POSSENTI, 2011, p.40). São títulos, grifos, 
citações, slogans, recortes de textos que permeiam a esfera midiática e 
circulam na mesma velocidade que a informação em geral.

Segundo Maingueneau (2008, p.68), há dois tipos de enunciados: os 
destacados e os destacáveis. Os enunciados destacados dizem respeito àqueles 
passíveis de serem autônomos, como é o caso das fórmulas filosóficas. 
Todavia, esse destaque também é identificado de várias outras maneiras.

1-Ao utilizarmos o enunciado para elaborar um título ou 
intertítulo;

2- Ao enunciado estar localizado em uma posição relevante 
(normalmente inicial ou final); 

3- Ao receber um valor genérico, generalizante;

4- Por apresentar em sua estrutura, significados que vão além 
do sentido literal, a partir da: simetria; silepse; metáfora e 
quiasmo;

5- Por ser conferido ao enunciado um papel-chave. 
(MAINGUENEAU, 2008, p.72).

O segundo tipo de enunciados diz respeito aos fragmentos 
destacáveis, aqueles formatados pelo autor do texto para uma possível 
retomada citacional. Esse é “um ato de pôr em evidência que se opera em 
relação ao resto dos enunciados que são atribuídos, sem mais, ao locutor” 
(MAINGUENEAU ,2008, p.80).

Com base nessas particularidades, Maingueneau (2010) 
entende o texto como um conjunto de frases interligadas segundo 
regras específ icas, a exemplo: provérbios, ditados, slogans, máximas, 
manchetes, títulos, subtítulos, legendas de fotograf ias,  comentários 
em redes sociais. Essas frases são dotadas de certas propriedades que 
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facilitam sua memorização e, consequentemente, sua circulação, que 
pode vir a ser bastante intensa.

Nessa perspectiva, a destacabilidade da frase não se confunde 
com seu destacamento efetivo. Na verdade, o primeiro caso diz respeito a 
um fenômeno ao qual o autor chama de sobreasseveração: uma operação 
de destaque de uma frase em relação ao restante do texto por meio de 
marcadores de diversas ordens.

As frases sobreasseveradas ou destacáveis não fazem parte da lógica 
da citação, então não são frases destacadas propriamente ditas, embora a 
sobreasseveração favoreça muito o destacamento. Maingueneau (2010) 
diferencia o destacamento forte, no qual a frase destacada se separa mesmo 
do  enunciado-fonte e o destacamento fraco, caso em que a frase destacada 
fica contígua a esse enunciado. 

Na operação destacamento, a frase pode sofrer alguma alteração, 
porque, ao contrário das outras frases do texto (inclusive das frases 
sobreasseveradas, isto é, destacáveis, mas não destacadas), as frases 
efetivamente destacadas desfrutam de um status pragmático especial, 
isto é, elas decorrem de um regime de enunciação específico, ao qual 
Maingueneau (2010) chama de enunciação aforizante, em oposição 
à enunciação textualizante. O esquema a seguir exemplifica as ordens 
discursivas dos destaques propostas por Maingueneau (2010):

Figura 1: Esquema vetorial das ordens discursivas dos destaques propostas por 
Maingueneau

Fonte: MAINGUENEAU, 2010, p.13
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No intuito de deixar um pouco menos abstrato os conceitos de 
Maingueneau (2010) acerca da enunciação aforizante em oposição à 
enunciação textualizante, tomemos como exemplo, o seguinte enunciado: 

“O Brasil é o segundo maior importador de azeite. O produto é comumente 
utilizado na culinária do país.

Neste enunciado, temos enunciado-fonte e enunciado contíguo. “O 
Brasil é o segundo maior importador de azeite” é o enunciado-fonte e “O produto é 
comumente utilizado na culinária do país ” é enunciado contíguo. Temos “azeite” 
e “ produto”, termos que possibilitam a repetição de sentido presente nesse 
enunciado como um dos demarcadores da enunciação aforizante. 

A enunciação textualizante resiste à apropriação por uma memória, 
porém isolada do enunciado-fonte. Este é o caso de matérias jornalísticas, 
dissertações, citações, paráfrases, títulos. Como exemplo, podemos citar o 
“título” da página atualizada sobre a Pandemia da OMS:

“Folha informativa COVID-19 - Escritório da OPAS e da OMS no Brasil”.
Para Maingueneau (2010), as enunciações se inscrevem na ordem 

do texto e na ordem da aforização, conforme seu esquema vetorial. Todavia, 
o que nos chama a atenção é o caráter aforizante do discurso. 

Convém destacar que vários fatores contribuem para a ocorrência 
da destacabilidade. Maingueneau (2010, p.22) resume esses fatores em:

1-Textuais, refere-se à aforização forte (em que a citação já é 
validada) e a aforização fraca (a citação não possui ou possui 
autonomia restrita); 

2- Lexicais, evidenciadas pelo significado do verbo que 
introduz a aforização;

3- Modais, em que há uma hierarquia dos pontos de vista, 
uma distância entre enunciado e enunciação em que o 
locutor citante e o locutor citado estão no mesmo plano; 

4- Aspectuais, em que a generalização do enunciado favorece 
a aforização;
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5- Sintáticos, o enunciado sofre maior evidência por causa 
de um destaque sintático;

6-Semânticos, em que o enunciado sofre uma evidência 
maior por seu conteúdo heurístico, metafórico, paradoxal...

Podemos afirmar que os enunciados destacáveis só chegam ao 
estatuto de sobreasseveramentos se adquirirem uma dessas características 
explanadas por Maingueneau. Isto porque sobreasseverar corresponde 
a uma tomada de posição em relação a um tema, a um ponto de vista, a 
um posicionamento específico, independentemente se nesse processo o 
sujeito utiliza sua fala (ou texto) para afirmar, negar, antecipar, repetir ou 
questionar algo no mundo. 

Como regra geral, uma sequência “sobreasseverada” é relativamente 
breve, portanto, memorizável, e constitui uma tomada de posição do 
enunciador. Ela pode ser marcada de diversas maneiras:

1- Por uma posição saliente, principalmente o incipt ou o fecho 
de uma unidade textual (no escrito: parágrafo; seção; capítulo...);

2- Por um valor generalizante ou genérico;

3- Por uma estrutura pregnante do seu significante (simetria; 
silepse...) e/ou do significado (metáfora; quiasmo...); 

4- Pelo metadiscurso, em particular por meio de retomadas 
categorizantes (“esta verdade essencial”) ou de conectores 
de reformulação (“em outras palavras”; “enfim”; ‘digamos”...) 
(MAINGUENEAU, 2014, p.15).

As características levantadas por Maingueneau como atributos 
destacáveis de uma porção textual não são as únicas existentes, e podem 
variar de gênero para gênero. O analista, nesse sentido, deve observar 
nuances na produção discursiva sobre a qual se debruça. De maneira 
geral, as sobreasseverações são enunciados que condensam uma tomada 
de posição no interior de uma cena enunciativa, o que corresponde a dizer 
que ao autor (de um discurso oral ou escrito) pode,
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[...] marcar um fragmento como destacável, como candidato ao 
destacamento, colocando-o em evidência no fio da enunciação. 
Nesse caso, não se trata de destacar um fragmento, mas de fazê-
lo se destacar no texto (MAINGUENEAU, 2015, p. 154).

Há na sobreasseveração “um tipo de amplificação de certas 
sequências do texto” (MAINGUENEAU, 2008, p. 89), marcado de maneira 
mais ou menos explícita na ordem textual, que evidencia uma tentativa de 
“antecipar um destacamento” (MAINGUENEAU, 2014, p. 14). 

Ainda que as características mais recorrentes dos sobreasseveramentos 
possam ser utilizadas como norteadoras para análise dos textos digitais, a 
abrangência do gênero, de seus agentes e da sua circulação justifica, ainda 
mais, a necessidade de um trabalho específico, visto que, nesse tipo de texto, 
as sobreasseverações são candidatas naturais ao destacamento fraco, pois a frase 
destacada fica contígua ao enunciado-fonte. 

Sobreasseveramentos em textos produzidos na rede social Facebook

Nos sobreasseveramentos em textos produzidos na rede social 
Facebook, percebemos que os interagentes utilizam a “linha do tempo” da 
referida rede social, como espaço de escrita on-line, em dimensões antes 
não realizadas. Esse fato ficou notório, quando fomos analisar os textos 
do corpus que construímos. Esse corpus foi nosso instrumento de coleta de 
dados e foi formado pela captura de postagens produzidas por interagentes 
da rede social Facebook. 

Neste trabalho, apresentamos três postagens selecionadas do corpus 
construído. Ressaltamos, contudo, que, no trabalho, o texto está sendo 
tomado como língua e uso vinculados à interpretação que produzem efeitos 
de sentidos, ao tomar a palavra, e que é um processo sempre em aberto, 
em construção (BACCEGA, 1998), que faz dialogar com as questões 
discursivas e estudos culturais. 
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Ressaltamos também que, nessas postagens, são analisados os 
sobreasseveramentos como elos semânticos empregados pelos interagentes 
do Facebook, na construção dos sentidos do texto digital, a partir do tipo de 
destacamento e fatores aforizantes das construções escritas pelos interagentes. 
Os textos foram capturados na linha do tempo da rede social Facebook, por 
meio de Print screens, os quais estão identificados com o termo “Postagem” 
acompanhado de um numeral cardinal em ordem crescente. A identificação 
do interagente foi substituída por uma tarja preta. 

Feitas estas considerações, iniciamos nossa análise pela Postagem 1. 
 Postagem 1 - Discurso produzido por interagente do Facebook

Fonte: https://m.facebook.com/tecendotextos.construindosaberes?ref=bookmarks

A Postagem 1 faz uma crítica ao governo federal ante a pandemia 
de COVID-19, por meio do seguinte enunciado-fonte:

Infelizmente o Governo Federal não acompanha às ordens da OMS. EM 
OUTRAS PALAVRAS, PRESIDENTE ESTÚPIDO.

No enunciado, encontramos um sobreasseveramento evidenciado 
por um destacamento fraco, indicando uma enunciação aforizante. 
Acreditamos que esse tipo de destacamento ocorra em razão de o 
enunciado contíguo, representado pelos termos “Governo Federal” e “ 
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PRESIDENTE ESTÚPIDO”, possibilitar a repetição de sentido presente 
no enunciado-fonte. 

Convém destacar que o enunciado-fonte é marcado pelo 
metadiscurso (MAINGUENEAU, 2010). A posição do enunciador enquanto 
metadiscurso é evidenciada pela retomada categorizante da expressão “EM 
OUTRAS PALAVRAS”.

Continuamos nossa análise com a postagem 2:
Postagem 2 - Discurso produzido por interagente do Facebook

Fonte: https://m.facebook.com/tecendotextos.construindosaberes?ref=bookmarks

O enunciado-fonte da postagem 2 se refere a uma campanha 
solidária #todosporjulia:

Júlia tem um sonho, ela pretende estudar nos Estados Unidos, mas como 
não tem condições financeiras, pensa que seu sonho é impossível. Contudo, a 
menina recebeu um e-mail, o qual anunciava que ela havia ganhado UMA 
BOLSA DE ESTUDOS EM LOS ANGELES.

Nesse enunciado, encontramos um sobreasseveramento marcado 
por “um fecho de uma unidade textual” (MAINGUENEAU, 2014, p.15). 
Esse fecho está evidenciado pela expressão “UMA BOLSA DE ESTUDOS 
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EM LOS ANGELES” indicando, além de um “fecho de unidade textual”, 
uma “posição saliente”, por estar localizado ao final do enunciado-fonte.

Essa mesma expressão funciona como um enunciado contíguo, por 
isso podemos afirmar que a postagem 2 é marcada por um destacamento 
fraco. No caso de “UMA BOLSA DE ESTUDOS EM LOS ANGELES” trata-
se não apenas de um destacamento fraco, mas também de um fragmento 
marcado por uma sequência “sobreasseverada” (MAINGUENEAU, 2014). 

Passemos à análise da Postagem 3:
Postagem 3 - Discurso produzido por interagente do Facebook

         

Fonte: https://m.facebook.com/tecendotextos.construindosaberes?ref=bookmarks

Nos enunciados-fonte da postagem 3 se caracteriza como uma notícia: 
“De hoje: 
Carolina acordou às cinco da manhã daquela segunda –feira e seguiu 

rumo à estação do metrô. A GAROTA ESPEROU DURANTE VINTE 
MINUTOS E ERA AQUILO QUE ESTAVA À SUA ESPERA: um vagão 
lotado, inexplicavelmente habitado por centenas de trabalhadores que se 
abarrotavam naquele lugar à procura de qualquer mínimo espaço.”

Nesse enunciado-fonte, encontramos um sobreasseveramento de 
destacamento fraco, identificado por meio do seguinte destaque: “A GAROTA 
ESPEROU DURANTE VINTE MINUTOS E ERA AQUILO QUE ESTAVA 
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À SUA ESPERA”. Esse destaque demarca um enunciado contíguo do 
enunciado-fonte, marcado por “fatores aspectuais”, em que a generalização 
do enunciado favorece a aforização. 

Para Maingueneau (2010), os “fatores aspectuais” ocorrem devido o 
enunciado contíguo apresentar sentido positivo ou negativo, relacionando 
à capacidade de o enunciado ser reutilizável.

Nos três enunciados-fonte analisados, vemos claramente a construção 
dos sentidos e a delimitação do que é possível de ser apreendido, pois é a 
situação de destacamento e enunciação aforizante que se inscrevem em nossa 
formação discursiva, a partir dos sobreasseveramentos, como sentido do texto. 

Considerações finais

Os sobreasseveramentos podem ser representados nos textos 
digitais também como elos semânticos, transformados, reelaborados 
progressivamente de acordo com a dinâmica do texto. De certo, 
sequências sobreasseveradas podem vir marcadas de diversas maneiras e 
podem ser consideradas enunciações, pois se dão por um entrelaçamento 
sistemático entre as partes formadoras do texto. Em outras palavras, os 
sobreasseveramentos não podem ser vistos apenas como um produto 
da língua, mas como parte do complexo processo de interação entre os 
sujeitos envolvidos nas atividades de produção textual. 

Várias são as possibilidades e restrições do que pode ser escrito e do 
que provavelmente será escrito nos espaços de escrita on-line. O processo 
de construção dos sentidos de um texto não é simples, pois implica levar 
em conta quem são os enunciadores e os interlocutores. Assim, para 
apreendermos os sentidos dos enunciados, é necessário estarmos atentos 
aos destaques que são feitos no texto. 

Considerando o objetivo deste trabalho, pontuamos o posicionamento 
assumido pelos usuários da língua em ambientes de escrita on-line, a partir 
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da compreensão do destacamento (fraco e forte) e da identificação e análise 
dos sobreasseveramentos. Analisar a sobreasseveração no texto digital não 
significa dar a ela uma medida exata, com aplicação e resultados garantidos. 
Pelo contrário, os sobreasseveramentos são construídos a partir de condições 
de possibilidades observáveis e reconhecidas como percursos de exaltação na 
construção do sentido do texto.

Desse modo, uma “sequência sobreasseverada”, no texto digital, pode 
ser relativamente breve, portanto, memorizável, e constitui uma tomada de 
posição do enunciador, conforme já referido anteriormente. Ela pode ser 
destacada de diversas maneiras, pois os sobreasseveramentos se dão por um 
entrelaçamento sistemático entre as partes formadoras do texto.

Portanto, os conceitos de sobreasseveramentos se encontram 
abertos, possibilitando diversas leituras, nos diferentes suportes 
midiáticos em que circulam. Feitas essas breves reflexões, fica claro que 
os sobreasseveramentos vão sendo submetidos a estratégias diversas de 
construção textual para a compreensão de sentidos dessa construção e, no 
caso deste trabalho, do texto digital.
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