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APRESENTAÇÃO 

 

O SIMVALE - I SIMPÓSIO DE VARIAÇÃO LINGUÍSTICA E ENSINO DA 

UENP é promovido pelo Grupo de Pesquisa Leitura e Ensino do Centro de Letras 

Comunicação e Artes - CLCA da Universidade Estadual do Norte Pioneiro – 

UENP, campus Jacarezinho. 

O evento, em sua 1ª edição, tem como objetivo discutir e refletir sobre o 

tratamento da variação linguística no contexto escolar; expandir o conhecimento 

acadêmico-científico de alunos da graduação e da pós- graduação; aperfeiçoar os 

saberes profissionais de docentes que atuam no ensino fundamental e médio; 

divulgar os estudos da área de Sociolinguística e de Sociolinguística Educacional; 

fomentar a socialização e a interação entre os participantes, estabelecendo, 

dessa forma, um profícuo diálogo, que culmine em significativas reflexões entre a 

temática da diversidade linguística e o ensino de língua portuguesa; promover a 

produção científica e sua divulgação oral e impressa ou eletrônica e auxiliar a IES 

no cumprimento de sua função de integração entre ensino, pesquisa e extensão. 

Estes Anais apresentam um total de 28 trabalhos completos que 

contemplam as áreas: Linguística, Sociolinguística, Literatura, Línguas 

Estrangeiras e Ensino. 

Os artigos são produções enviadas por doutores, mestres, especialistas, 

pesquisadores de iniciação científica e graduandos de várias instituições de 

ensino, como UENP, UEL, UEM, UNESP, UNICESUMAR, CTESOP, IFSP, IFPR, 

que pretendem propagar seus estudos e compartilhar saberes.  

 Os trabalhos aqui apresentados são de reponsabilidade dos seus 

respectivos autores. 
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A APLICABILIDADE DO MULTILETRAMENTO COMO PERSPECTIVA 

DIDÁTICA NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Adalberto Mesaque Rodrigues (UNESP-FCLA) 

 

Resumo: O presente artigo visa a problematizar sobre a questão do multiletramento, a 

apropriação e a utilização das TICs (tecnologias da informação e comunicação) em 

língua portuguesa e sua aplicabilidade como projeto de letramento. É um trabalho 

bibliográfico com a apresentação de uma proposta didática prototípica no âmbito do 

ensino fundamental do gênero videoclipe como recurso à apropriação da perspectiva 

multiletrada vigente. 

Palavras-chave: Multiletramento. TICs. Gênero videoclipe. 

 

Introdução 

 

   O termo multiletramento cunhado a partir da forma inglesa multiliteracy para 

dar conta da demanda que há na sociedade contemporânea em termos de processos 

tecnológicos que mudaram a forma de comunicação interpessoal, trazendo com isso 

consequências para o ensino de língua materna no que tange à apropriação da língua 

escrita e da leitura na multissemiose presente nas linguagens utilizadas nos suportes 

midiáticos para a concretização da comunicação, foi trazido à tona, segundo Rojo 

(2012), pelo Grupo de Nova Londres na conferência acontecida na Universidade de 

Queenslands, na Austrália, em 1994, em um evento internacional de revisão para uma 

pedagogia crítica que atendesse às exigências das novas realidades culturais e 

identitárias presentes no mundo globalizado e nas salas de aula. 

 É perceptível que as tecnologias da informação e da comunicação têm 

perpassado todas as esferas da sociedade contemporânea e, através delas, percebemos 

uma mudança inerente à questão epistemológica da aquisição do conhecimento 

necessário para transitar em sociedade de forma plena.  
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Para uma melhor compreensão da problemática envolvida na questão do 

multiletramento, vamos explicá-lo contrapondo-o ao letramento tradicional para que 

fique clara a complexidade envolvida nessa terminologia. Pois, o letramento passa por 

significativas alterações acordadas à perspectiva histórica e aos interesses dos grupos 

sociais no desenvolvimento de práticas de aquisição e uso da linguagem em diferentes 

situações discursivas. 

Sabemos da dicotomia explicada por Soares (2004) entre letramento ideológico 

e letramento e letramento autônomo. O primeiro foi concebido no território da 

antropologia cultural com vistas a desconstruir a dialética entre as culturas dominantes e 

valorizadas e outras menos apreciadas pelas instituições formais, contemplando em seu 

bojo a possibilidade de imbricações entre as culturas, com vistas a uma concepção de 

mundo heterogênea. O segundo, referindo-se estritamente à apropriação das tecnologias 

da leitura e da escrita para funcionar bem em uma sociedade, não permite uma 

ampliação e uma criticidade em relação à homogeneizadora sociedade globalizada.  

Kleiman (1995) nos adverte que as práticas de letramento são sempre situadas e 

específicas, portanto, já amplia o letramento no singular, para letramentos, 

contemplando as variadas atividades em que nos engajamos na sociedade, o que sugere 

que opção da autora é o letramento ideológico tal como propôs Brian Street, citado pela 

mesma para fundamentar uma concepção crítica que historiciza os sujeitos envolvidos 

em sua prática. 

Em obra publicada em 2002, Soares nos permite a bifurcação entre letramentos 

analógicos e digitais, compreendendo a emergência da sociedade contemporânea e a 

necessidade de se reconhecer e problematizar a utilização das mídias como ferramentas 

no desenvolvimento da linguagem, bem como na difusão de práticas letradas que 

fossem significativas para o novo público advindo da era multmidiática. 

O construto cultural da multimodalidade é tangencialmente compreendido pela 

escola, onde a cultura grafocêntrica tem também tendências a dar centralidade à cultura 

impressa como meio de apropriação dos conhecimentos necessários para circular em 

sociedade. No entanto, a cultura impressa somente, revela-se inócua quando 
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percebemos a heterogeneidade e a multissemiose que, ao ver de Rojo (2012), é a 

diversidade de linguagens que se presentificam na materialidade dos textos vigentes. 

O que foi dito traz a necessidade do multiletramento. Nisto compreende-se com 

Rojo para quem: 

‘multiletramento’, aqui, significa que compreender e produzir textos 

não se restringe ao trato do verbal oral e escrito, mas à capacidade de 

colocar-se em relação às diversas modalidades de linguagens – oral, 

escrita, imagem, imagem em movimento, gráficos, infográficos etc. – 

para delas tirar sentido”(ROJO 2004, p. 31). 

 

É crucial que se pense, nesses termos, na escrita e na leitura de textos nos cursos 

de formação inicial e continuada dos professores, aderindo aqui ao que assevera Magda 

Soares (2003) para a propositura de uma nova pedagogia crítica que esteja atenta e 

sensível às mudanças ocorridas nas últimas décadas. 

 

A problemática da utilização das TICs na sala de aula 
 

As tecnologias da informação e da comunicação estão presentes na vida dos 

alunos da educação básica e, podemos dizer que, mesmo antes de adentrarem aos muros 

da escola, já eram letrados em algumas práticas da vida social, pois pertencem a uma 

sociedade que faz uso da tecnologia da escrita de modos muito diversos. 

Não há como, portanto, imaginar um mundo em que não haja tecnologia ou 

mesmo em que as tecnologias estejam distantes do processo de aprender, pois é 

necessário frisar que o sociocultural e o tecnológico estão fundidos e sejam 

compreendidos nesse viés crítico de apropriação e não de assujeitamento. 

Pierre Lévy, filósofo francês citado por Santaella  (2004), atento ao processo de 

hibridização da linguagem na sociedade pós-moderna afirma que o hipertexto digital, 

que conjuga o estático e o animado tem possibilidades diversificadas de leitura e se 

caracteriza pela rapidez e intuição postas em prática na simultaneidade semiótica das 

linguagens do meio digital. 
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 Santaella  (2013) também afirma esse leitor é ubíquo, pois está sempre online 

graças ao advento dos smartphones, e que o mesmo se caracteriza pela múltipla visão 

das situações que lhe são apresentado ao tempo de um clique. Instaura-se a necessidade 

de um letramento digital na escola, pois, de acordo com Magda Soares (2002), as 

implicações de uma escrita feita na tela, são as novas possibilidades de interação entre 

leitor-texto e entre ser humano-conhecimento.  

A problemática da utilização das Tics é, portanto, uma questão bastante 

relevante no ensino de qualquer conteúdo curricular. Deve-se ressaltar que, no ensino de 

línguas que hoje destaca o legado bakhtiniano da apropriação de gêneros discursivos, é 

imprescindível também contemplar o estudo dos gêneros digitais, pois o gênero digital 

de acordo com Marcuschi (2006), possibilita que se trabalhe o oral e o escrito na escola, 

com o aparato tecnológico próprio da interação dinâmica das mídias digitais. 

O professor de hoje concorda com Toschi (2002), que não vivemos mais na era 

do conhecimento e sim na era da informação, onde o que se informa nem sempre 

constitui algo que de fato se conhece. Também se defende aqui a crítica da informação 

veiculada, no sentido de permitir ao aluno uma reelaboração dos sentidos na prática 

social, a fim de que ele possa exercer a cidadania.  

A autora citada fala da urgência da reformulação do uso das TICs na formação 

de um cidadão que realmente dê conta do mundo contemporâneo em todas as suas 

possibilidades no contexto escolar. Para frisar essa questão e ressaltar o pressuposto da 

evolução tecnológica lembramos que: 

 

na medida em que a comunicação entre as pessoas e a conexão com a 

internet começaram a se desprender dos filamentos de suas âncoras 

geográficas – modems, cabos e desktops – espaços públicos, ruas, 

parques, todo o ambiente urbano foram adquirindo um novo desenho 

que resulta da intromissão de vias virtuais de comunicação e acesso à 

informação enquanto a vida vai acontecendo. Assim, a revolução 

digital encontra-se hoje em plena era da mobilidade, que também 

chamo de tecnologias comunicacionais da conexão contínua 

constituídas por uma rede móvel de pessoas e de tecnologias nômades 

que operam em espaços físicos não contíguos (SANTAELLA, 2013, 

p.22). 
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Conclui-se sobre as TICs que  aqueles chamados por Rojo (2012) de “nativos 

digitais”, capazes de fazer várias coisas simultaneamente no hipertexto digital, 

possibilitam à escola e ao professor que, criticamente se produzam os letramentos em 

contexto escolar com novas configurações para a leitura e a escrita, possibilitando 

avaliações por parte do aluno e o acesso ao conhecimento de maneira mais interativa em 

contexto digital. 

 

Os gêneros digitais e o projeto de letramento 

É necessário refletirmos sobre os novos caminhos de leitura propiciados pelo 

hipertexto e pelos gêneros digitais que emergiram dessa sofisticação tecnológica 

presente na multifocalidade do discurso, onde os nós e os links correspondem a escolhas 

que se faz no trajeto de ler, escolhas que dependem da subjetividade do leitor, pois 

segundo Magda Soares: 

 

Estamos vivendo, hoje, a introdução, na sociedade, de novas e 

incipientes modalidades de práticas sociais de leitura e de escrita, 

propiciadas pelas recentes tecnologias de comunicação eletrônica – o 

computador, a rede (a web), a Internet. É, assim, um momento 

privilegiado para, na ocasião mesma em que essas novas práticas de 

leitura e de escrita estão sendo introduzidas, captar o estado ou 

condição que estão instituindo: um momento privilegiado para 

identificar se as práticas de leitura e de escrita digitais, o letramento na 

cibercultura, conduzem a um estado ou condição diferente daquele a 

que conduz as práticas de leitura e de escrita tipográficas1 , o 

letramento na cultura do papel. [...] (SOARES, 2011, p.146) 

 

Assim, é imprescindível que se pense na realidade discursiva contemporânea e 

que o professor adote os gêneros digitais criticamente, compreendendo que os gêneros 

possuem: 
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condições específicas e as finalidades de cada campo não só pelo seu 

conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem (seleção dos recursos 

lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua), mas, por sua 

construção composicional. (BAKHTIN, 2000, p. 263). 

 

Pelas características dos gêneros digitais, eles precisam ser tratados na sua 

especificidade em um projeto que vise à construção de conhecimentos, esse projeto 

didático pode ser um projeto de letramento que, segundo Kleiman (2000), configura-se 

em variedades de atividades que visem a um interesse dos alunos, ou seja, ler e escrever 

textos que circulam na sociedade, respeitando a capacidade do aluno. 

A leitura e a escrita são práticas sociais e para que sejam significativas, o viés 

cooperativo e colaborativo pode vir a calhar e atender com os interesses reais dos alunos 

de hoje. Mas, para a autora, o professor que escolhe fazer um projeto de letramento, 

deve, sobretudo, reconhecer a natureza heterogênea dos seus alunos e respeitar o tempo 

de aprendizagem e de assimilação de cada um, utilizando estratégias que garantam uma 

justa avaliação individual do aprendizado ocorrido. 

Assim referenciamos a mesma autora para dar conta de que um projeto de 

letramento faz com que se pratique a leitura e a escrita, agindo sobre o mundo em um 

modelo didático cujo princípio é o processo de ensino-aprendizagem partilhado, 

democrático e significativo. 

Esmiuçando essa noção diremos que o projeto de letramento se centra no aluno 

para desenvolver atividades, resolvendo problemas e interagindo com seus pares. Nesse 

viés, o aluno é sujeito do conhecimento que adquire e partilha. O professor aqui 

contextualiza a atividade dentro do tempo escolar, distribui as tarefas, insere-as em uma 

rede comunicação que abarque a interface do sujeito com os materiais simbólicos.  

 

Proposta didática prototípica com o gênero videoclipe na aquisição da escrita 

partir do conto “Tchau” de Lygia Bojunga Nunes 
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Na era digital, o videoclipe, gênero híbrido, marcado pela sincronização entre 

som e imagem faz parte do universo das crianças, dos jovens e dos adultos. Um trabalho 

com esse gênero deve necessariamente enfocar os aspectos multissemióticos 

depreensíveis de sua base composicional. 

Assim podemos caracterizar o videoclipe como um gênero que circula em várias 

esferas da atividade humana, tendo vínculo com arte, a ciência e a educação, entre 

outros.  Produzi-lo demanda que se saiba realizar um trabalho com imagem, 

movimentos, inserção de elementos técnicos, oralidade e escrita. 

É uma preocupação dos PCNs a questão tecnológica no ensino fundamental, 

sendo pensado também o trabalho a diversidade linguística, visto que: 

 

é necessário contemplar, nas atividades de ensino, a diversidade de 

textos e gêneros, e não apenas em função de sua relevância social, mas 

também pelo fato de que textos pertencentes a diferentes gêneros são 

organizados de diferentes formas. A compreensão oral e escrita, bem 

como a produção oral e escrita de textos pertencentes a diversos 

gêneros, supõem o desenvolvimento de diversas capacidades que 

devem ser enfocadas nas situações de ensino. É preciso abandonar a 

crença na existência de um gênero prototípico que permitiria ensinar 

todos os gêneros em circulação social (BRASIL, 1998, p. 23-24) 

. 

Nessa proposta didática, há a necessidade da apresentação do gênero para a 

criança que, sugere-se, esteja na 7º ou 8º ano do ensino fundamental, para que tenha as 

habilidades de leitura, compreensão e retextualização. 

É importante que se ensine o gênero videoclipe em suas dimensões, tais como: a 

interlocução, a finalidade e o meio em que circula.  Para depois empreender um trabalho 

com a organização interna e a sequência discursiva inerente, ressaltando as linguagens e 

o processo técnico de construção. Para isto, é necessário que a escola disponha de um 

laboratório de informática para imersão e a análise desse gênero em seus variados 

aspectos. 
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Esse trabalho pode ser feito numa perspectiva transdisciplinar, pois o professor 

lerá com os alunos o conto sugerido “Tchau” de Lygia Bojunga Nunes, proporá que se 

discuta a respeito em uma roda de conversa. Escolherá videoclipes que tenham um viés 

narrativo, mostrando ao aluno como se dá de fato a concretização do gênero. Porém, 

professores de outras áreas podem auxiliar no trato com imagem, som e questões de 

informática, mostrando assim que as disciplinas não estão hermeticamente separadas, 

pois: 

 

a complexidade das sociedades em que vivemos, a interligação entre 

as diferentes nações, governos, políticas e estruturas econômicas e 

sociais levam a análises também mais integradas, nas quais devem ser 

consideradas todas as dimensões de forma interrelacionada, integrada 

(SANTOMÉ, 1998, p.45) 

 

O objetivo desse modelo didático é permitir um trabalho com a oralidade e a 

escrita agregados a uma prática social significativa, multimodalizada existente na 

sociedade contemporânea. Parte do interesse do aluno, pois o videoclipe é um gênero 

que adolescentes da faixa etária sugerida apreciam bastante e propõe uma 

retextualização de um texto literário com base na compreensão de cada criança, 

utilizando-se apenas as imagens baixadas da internet, uma música que se ligue ao texto-

base. O movie maker, entre outros recursos/programas de produção de vídeo pode ser 

utilizado.  

Segundo Matêncio: 

 

textualizar é agenciar recursos linguageiros e realizar operações 

linguísticas, textuais e discursivas. Retextualizar, por sua vez, envolve 

a produção de um novo texto a partir de um ou mais textos-base, o que 

significa que o sujeito trabalha sobre as estratégias linguísticas, 

textuais e discursivas identificadas no texto-base para, então, projetá-

las tendo em vista uma nova situação de interação, portanto um novo 

enquadre e um novo quadro de referência. A atividade de 

retextualização envolve, dessa perspectiva, tanto relações entre 
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gêneros e textos – o fenômeno da intertextualidade – quanto relações 

entre discursos – a interdiscursividade. (MATENCIO, 2003, p. 3-4) 

 

Essa atividade prevê etapas de revisão, edição, cortes e a divulgação final no 

youtube. Trata-se de um modelo prototípico no sentido que lhe dá Rojo (2012) de ser 

uma estrutura flexível, passível de alteração e utilização variadas. Espera-se que como 

resultado da aplicação desse modelo que o aluno melhore sua competência discursiva na 

leitura e na escrita de forma contextualizada.  

Considerações finais 

O presente trabalho pretendeu fazer uma reflexão sobre os aspectos do 

letramento no ensino de língua portuguesa. Demos um enfoque aos multiletramentos e a 

sua pertinência na sociedade contemporânea. Sendo assim, entende-se que as estratégias 

didáticas que privilegiamos também são cruciais para o sucesso ou insucesso do nosso 

aluno nas práticas sociais de leitura e escrita. 

Esse artigo problematizou sobre a utilização das TICs, sem esgotar o assunto, 

propondo um trabalho com videoclipe no ensino fundamental para mostrar a 

funcionalidade da teoria postulada. Acredita-se a partir disso que o multiletramento 

precisa se tornar uma realidade, de tal forma que a escola represente a vida e nela se 

insira criticamente. 

Percebemos também que letrar, é tornar o ser humano capaz de participar 

criticamente da vida em sociedade, não só para que funcione bem, mas para que possa 

transitar nas esferas da atividade humana, revertendo assim essa homogeneização 

característica da sociedade pós-moderna e globalizada. Em última instância, pretende-se 

hoje que a escola, como agência peculiar de letramento, seja o portal de interação do 

sujeito com o mundo. Esse trabalho, sem dúvida, só se dá no reconhecimento e no 

respeito à multicultura e na confirmação de que a escola é o reduto onde todas as 

culturas podem conviver sem se anular.  
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Resumo: É comum ouvirmos dizer que o modo de falar de uma pessoa pode determinar 

sua origem. Assim, ao depararmo-nos com pessoas de regiões diferentes do Brasil, é 

muito provável que consigamos identificar a sua naturalidade por meio de expressões 

linguísticas e sotaques diferentes. Na fala do interior de São Paulo, como na cidade de 

Piracicaba, e do Norte do Paraná, por exemplo, o som de R é retroflexo; já, na fala dos 

cariocas, é fricativo e, em São Paulo e em Porto Alegre, a variante é o tape. Diante 

disso, no presente trabalho, apresentamos o resultado de uma pesquisa que investiga a 

produção de róticos ou variantes dos sons de /r/em coda silábica, na fala de pessoas de 

várias regiões do Brasil. Assim, procuramos verificar a presença de variantes dialetais 

distintas, analisando a variação e a predominância dos róticos (se tepe, se fricativo, se 

retroflexo, [aproximante], ou se apagado [⦰]). Para tanto, o referencial teórico de nossa 

pesquisa pauta-se nos pressupostos teóricos da Sociolinguística Variacionista, propostos 

por Labov (2008[1972]). 

 

Palavras-chave: Sociolinguística Variacionista. Dialetos. Róticos. Sotaques. 

 

 

 Introdução 
 

Com base nos pressupostos teóricos da Sociolinguística Variacionista, advindos 

dos estudos de Labov (2008[1972]), o presente trabalho apresenta resultado de pesquisa 

de campo que investigou a presença dos róticos (os sons de “r”) produzidos na fala de 

quatro informantes, de 4 (quatro) regiões do país, a saber: Região Norte, informante do 

estado do Amazonas; Região Nordeste, informante do estado do Ceará; Região Sudeste, 

informante do estado do Rio de Janeiro e;  Região Sul, informante do estado do Paraná.  

              O objetivo dessa investigação  é examinar a produção dos róticos em posição 

final de sílaba (coda silábica) no falar desses informantes, um natural do Amazonas; um 

natural do Ceará ; um natural do Rio de Janeiro e um natural do Paraná, com o intuito 

de  verificar a ocorrência de variantes dialetais distintas, considerando essa posição na 

sílaba e as  falares.         
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 Fundamentação teórica 

  

Para contextualizar nossa pesquisa e entender nosso estudo, é importante definir 

o que são róticos.  

Segundo Lima (2013), dentro dos estudos de fonética e fonologia, o tema róticos 

tem sido estudado por inúmeros linguistas e há consenso que o estudo das inúmeras 

variações do fonema /r/ e de seus contextos de ocorrência é uma questão complexa. 

 

O que são róticos? 

Os sons classificados como róticos são aqueles representados ortograficamente 

por / r /, uma ocorrência comum na maior parte das línguas do mundo, e podem ser 

produzidos por meio de diferentes modos de articulação, tais como vibrantes (trills), 

tepes (taps ou flaps), fricativas e aproximantes, e são articulados em vários pontos do 

aparelho fonador, desde a glote até a ponta da língua (LADEFOGED & MADDIESON, 

1996, p. 215, apud LIMA, 2013, p.36). 

Corroborando a assertiva dos autores, Maddieson (1984, apud LIMA 2013,                    

p. 36) defende que em torno de 75% das línguas do mundo contêm alguma forma do 

fonema /r/, assim é com a Língua Portuguesa.  

 

 Os róticos no Português Brasileiro (PB) 

 

          Para Gonçalves, Silva e Weirich (2013), a definição de róticos seria “todos os 

sons de ‘r’, os quais, por terem similaridades acústicas e padrão fonológico comuns com 

as laterais, com elas constituem a classe das líquidas”. Esses sons de erre (róticos) são 

expressivamente comuns nas línguas do mundo.  

         Maddieson (1984, apud LIMA, 2013, p.37) defende que  76% dos idiomas 

apresentam segmentos róticos, embora, em sua maioria, 57,7%, conste apenas um único 

fonema. Por outro lado, em aproximadamente 18%, há mais de um, ocasionando, assim, 

contraste entre os fonemas.  
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          No Português Brasileiro (PB), os sons de “r” apresentam tal contraste, onde, a 

posição silábica vai ditar a forma (entende-se, aqui, por forma, modo de articulação) do 

fonema. 

 Quanto às distinções na produção de róticos, conforme Seara et alii (2011), o 

Português Brasileiro apresenta dois sons de “r”, que, por muitas vezes, são chamados de 

vibrante simples (o tepe ou “r” fraco) que aparece na palavra caro, e de vibrante 

múltipla (a vibrante propriamente dita ou “r” forte) que aparece na palavra carro.   

 Para que possamos visualizar melhor essa distinção, é necessário entendermos os 

modos de articulação que classificam as consoantes (dentre os quais, destacamos as que 

classificam os róticos): 

 

 Vibrante 

 Conforme Seara et alii (2011, p. 55), o modo de articulação vibrante ocorre 

devido a uma série de oclusões totais, muito breves, provocadas pela ponta da língua, ou 

pela úvula, que antecedem segmentos vocálicos extremamente curtos.  

         Ocorre também o bloqueio da passagem de ar pelas cavidades nasais, exemplo: 

roda, carro. Este modo possui divisão em: vibrante alveolar ɾ, que aciona esta série de 

rápidas oclusões tocando a ponta da língua nos alvéolos e, vibrante uvular R, que 

realiza uma sequência de bloqueios, onde, toca, através da vibração da úvula, o dorso da 

língua. Essa consoante também é chamada de vibrante múltipla em função das múltiplas 

batidas, em oposição à vibrante simples, que apresenta um único bloqueio.  

 

 Fricativo 

 Ainda , de acordo com  Seara et alii (2011, p. 52-53), as consoantes fricativas 

ocorrem diante do estreitamento do canal bucal, em outros termos, uma oclusão parcial, 

exercida pelos articuladores, onde, a geração de ruído ocorre pela passagem de ar nas 

cavidades supraglóticas.  

           Quanto aos róticos fricativos, há as fricativas velares [x] e [ɣ], uvulares [χ] e [ʁ], 

e fricativas glotais [ɦ]. As velares ocorrem pelo direcionamento do dorso da língua à 
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região do palato mole; já as glotais apresentam como articuladores os ligamentos da 

glote, ocorrendo fricção da laringe. Em posição de coda silábica, os autores postulam 

que os “r” fricativos ocorrem no falar carioca, de Belo Horizonte e Soteropolitano, por 

exemplo. 

 

 Tape 

 Seara et alii (2011) asseveram que a produção da Tape (ou Tap) ocorre por meio 

da oclusão total e rápida do fluxo de ar nas cavidades orais. O véu do palato encontra-se 

levantado, o que impede a passagem do ar pelas cavidades nasais, como podemos 

observar nas palavras: caro ['kaɾu], prato pɾˈatʊ.  

            O som ɾ apresenta uma oclusão percebida como uma batida bastante rápida da 

ponta da língua nos alvéolos, permitindo uma oclusão total, mas extremamente breve. 

Essa consoante, por apresentar apenas uma batida, é também denominada como 

vibrante simples. 

 

Retroflexo (aproximante) 

 

 As produções do /r/ retroflexo ocorrem pelo levantamento e encurvamento da 

ponta da língua (articulador ativo) em direção ao palato duro (articulador passivo), ou 

melhor, com a elevação do reverso da ponta da língua em direção ao palato (DUBOIS, 

1973).  

           As cavidades nasais encontram-se obstruídas pelo levantamento do véu palatino 

não possibilitando que o ar passe através delas. O som retroflexo ɽ pode ser percebido 

na pronúncia do “r” no dialeto caipira, ou mesmo, por um americano produzindo 

palavras como: mar ’maɽ  (SEARA et alii , 2011, p. 55). 

 

 Apagamento do rótico em coda silábica 
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 É a vogal que constitui o núcleo silábico, podendo esta ser precedida ou seguida 

por uma consoante e, é nesta última posição, quando a consoante segue o núcleo 

silábico que se verificam as principais regras de variação fonológica no português 

brasileiro, sendo, portanto, a posição pós-vocálica ou de travamento silábico sujeita a 

uma gama de realizações com uma forte tendência a ser cancelada. 

 Alvarenga e Oliveira (1997) pontuam a existência de posições consonantais 

fortes e fracas na sílaba, sendo a pós-vocálica (coda) considerada a posição fraca ou 

instável, passível de grande número de alofonias na fala e um grande número de 

variações na escrita. 

 

 Coda silábica 

 As sílabas, no PB, constituem-se por vogais, consoantes e semivogais. A parte 

periférica pré-vocálica, situada na parte que antecede o núcleo, é chamada de ataque ou 

onset silábico. Já a posição periférica pós-vocálica, situada à posteriori do núcleo, é 

chamada de coda silábica.  

            A posição de coda silábica pode ser ocupada por uma ou mais consoantes. O 

número de consoantes que ocupam a posição pós-vocálica determina a classificação da 

coda, onde encontramos a coda simples, para sílabas que apresentam apenas uma 

consoante em posição pós-vocálica e a coda complexa, quando o número de consoantes 

é igual ou superior a duas consoantes.  

           Ocorrem, ainda, restrições para a distribuição de consoantes em posição de coda. 

Os segmentos fonéticos que ocorrem em coda silábica são normalmente representados 

por arquifonemas em função da variação que ocorre nessa posição. São eles: /N/, /S/ e 

/R/, sendo /R/, nosso objeto de estudo. 

 O arquifonema /R/ aparece também na posição de coda simples. No PB, há dois 

róticos (os sons de “r”) que fazem contraste fonêmico. São os chamados “r” fraco e o 

“r” forte. O primeiro ocorre entre vogais e como segunda consoante em uma mesma 

sílaba (encontros tautossilábicos).  

        Já o “r” forte ocorre em início de palavra, entre vogais e seguido de consoante em 

outra sílaba (encontros consonantais heterossilábicos). 
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 Metodologia 

 Para a realização dessa pesquisa, usamos o método quantitativo e qualitativo. 

Assim, selecionamos quatro informantes, de quatro estados brasileiros, com idade entre 

os 18 e 25 anos, nomeados respectivamente como amazonense, carioca, cearense e 

paranaense.   

 Os dados foram coletados em experimentos de fala controlada, realizados com 

os quatro informantes dos quatro estados brasileiros mencionados, via Whatsapp 

(aplicativo de mensagens de texto, voz e mídias instantâneas, desenvolvido para 

smartphones).  

             Eles responderam a um questionário com 20 perguntas dirigidas, que 

direcionavam os informantes a responder (completar) usando uma palavra com o /r/ em 

coda silábica (verbos no infinitivo). 

 As respostas dos informantes foram gravadas, por meio de smartphones, 

utilizando-se o referido aplicativo de mensagens. De pose das respostas, procedemos a 

análise acústica para verificarmos as variantes róticas. Foram coletados, 

aproximadamente 80 dados (palavras com /r/ em coda silábica). 

 O questionário, elaborado de modo que a resposta fosse sempre um verbo no 

modo infinitivo, consistia no seguinte: 

a) Para alcançar o topo de uma montanha, eu preciso? ... 

b) Para ser aprovado na faculdade, eu preciso?...  

c) Para colar grau na universidade, eu preciso?...  

d) Toda criança gosta de? 

e) Usamos o whatsapp para?... 

f) A atividade predileta de duas comadres?  

g) O que sua mãe faz de melhor? 

h) O que seu pai faz de melhor? 

i) Qual sua atividade preferida? 

j) Em dias de folga, você gosta de... 

k) Em um museu, as obras são para se... 
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l) Quando vou ao shopping, vou para ... 

m) Quando vou ao médico, vou me... 

n) Quando vejo uma balança, nela subo para me ... 

o) Quando estou na praia, entro na água para ... 

p) Se eu gosto de algo, costumo... 

q) O sonho da noiva é se... 

r) O teclado serve para...  

s) As aves, em sua maioria, costumam... 

t) Tenho o sonho de um dia... 

 

 

Análises da produção dos róticos 

 

Tabela1: Análise dos dados obtidos dos experimentos de fala. 

 

 

 De acordo com os dados de falas dos quatro informantes dos quatro estados, 

observamos que na fala do amazonense há predominância do rótico fricativo, com 12 

ocorrências, seguido do apagamento (Ø), com 07 ocorrências.  

PRODUÇÃO DOS 

RÓTICOS EM CS 

(coda silábica) 

Amazonense Carioca Cearense Paranaense 

FRICATIVO 12 ocorrências 
20 

ocorrências 

18 

ocorrências 
Nenhuma 

VIBRANTE nenhuma nenhuma nenhuma Nenhuma 

TEPE nenhuma nenhuma nenhuma nenhuma 

RETROFLEXO 

(APROXIMANTE) 
nenhuma nenhuma nenhuma 20 ocorrências 

APAGAMENTO 

( Ø) 
7 ocorrências nenhuma 

2 

ocorrências 
nenhuma 
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            Já nos dados de fala do informante carioca, o rótico fricativo aparece em todas 

as 20 (vinte) produções de fala. Nas produções de fala do informante cearense, ocorrem 

18 utilizações do rótico fricativo e, também, ocorrem dois apagamentos em sua 

produção de fala.  

           Por fim, o informante paranaense faz uso, em suas produções de fala, do rótico 

retroflexo, que ocorre 20 vezes. 

 Como exemplo das produções do rótico fricativo, presente na fala do informante 

amazonense, temos:  a) Para alcançar o topo de uma montanha, eu preciso? subir; e  g) 

O que sua mãe faz de melhor? brigar. 

 Agora, para exemplificar a ocorrência dos apagamentos nos dados de fala do 

informante amazonense, temos: b) Para ser aprovado na faculdade, eu preciso? 

estudá(Ø); e c) Para colar grau na universidade, eu preciso? Me formá(Ø). 

 Exemplificando as produções de fala do informante carioca, para as mesmas 

questões colocadas como exemplo das fricativas, anteriormente, temos as respostas: 

escalar; falar.  

 Podemos verificar a presença do rótico fricativo na fala do cearense, em: a). 

Para alcançar o topo de uma montanha, eu preciso? caminhar; e b) Para colar grau na 

universidade, eu preciso? lutar.  

          Os apagamentos, nos dados de fala do informante cearense ocorrem em: e) 

Usamos o whatsapp para? conversá(Ø); e g). O que sua mãe faz de melhor? cozinhá(Ø). 

 Os dados sistematizados anteriormente em tabela, também, seguem 

sistematizados em gráfico: 
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Gráfico1: Sistematização dos róticos obtidos dos dados de fala. 

 

 Resultados 
 

 De acordo com os dados de falas dos quatro informantes dos quatro estados, 

observamos que, na fala do carioca, há predominância do rótico fricativo velar 

desvozeado, fenômeno que também ocorre nas produções de róticos de outros dois 

informantes, de outras duas regiões (informante amazonense e cearense). 

           O carioca não apresenta apagamento de róticos em coda silábica. Tal fenômeno 

apresenta maior incidência nas produções de róticos do informante amazonense. 

            Nas produções de fala do informante paranaense, observa-se a predominância do 

/r/ retroflexo [ɽ] em coda silábica, uma vez que houve ocorrência em todas as produções 

do informante.  

 O informante cearense ao emitir a palavra “correr” faz uso do rótico fricativo 

glotal desvozeado, que é seguido por um fricativo velar desvozeado.  

           O fenômeno de apagamento do fonema /r/ em posição de coda silábica ocorre 

nove vezes na amostragem, ocorrendo nas respostas do informante cearense (duas 

vezes, conversá(Ø) e cozinhá(Ø)) e nas produções do informante amazonense (sete 

vezes, estudá(Ø); brincá(Ø); conversá(Ø); fofocá(Ø); dormí(Ø); casá(Ø); e gostá(Ø). 

Entretantoe não ocorre nas falas dos informantes carioca e paranaense. 
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 Dentre os oitenta dados de fala coletados, não ocorreu a utilização do rótico 

tepe, tampouco, vibrante. 

 

 Considerações finais 
 

 Os resultados obtidos nas análises quantitativa e qualitativa revelaram que, 

dentre os informantes, há diferença de variantes entre os falares na posição de coda 

silábica.  

          Nas respostas do falante amazonense, ocorreu, predominantemente, a variante 

fricativa, assim como na fala dos informantes  carioca e cearense.  

         Outro fenômeno que foi detectado é o apagamento do fonema /r/, tendo ocorrido 

por 7 (sete) vezes nas produções do informante amazonense e 2 (duas) vezes nos falares 

do informante cearense.  

         Os informantes carioca e paranaense não manifestaram na fala o apagamento do 

/r/ em coda silábica. Ademais, o informante paranaense é o único a utilizar a variante 

aproximante (retroflexa) em suas produções de fala. 

        Diante dessas considerações, podemos concluir que os resultados obtidos nas análises 

da produção dos róticos na fala de quatro informantes de quatro regiões do Brasil revelam 

as variantes dos sons do fonema /r/, fricativo, vibrante, retroflexo, como também o 

apagamento do rótico em coda silábica, confirmando a grande  variação na fala, na 

pronúncia,  existente no Português Brasileiro (PB), o que pode caracterizar os falantes de 

cada região do Brasil pela pronúncia. 
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A IMPORTÂNCIA DA LINGUAGEM ACADÊMICA, CIENTÍFICA E 

FILOSÓFICA NA UNIVERSIDADE 

 

 

Marivete Bassetto de Quadros (UENP/CJ) 

 

Resumo: O presente artigo analisa e discute a importância da linguagem acadêmica, 

cientifica e filosófica na universidade. Para tanto, se pautou na abordagem do problema 

de forma qualitativa, bem como nos procedimentos técnicos na pesquisa bibliográfica 

em relação aos objetivos desenvolveu-se uma pesquisa de cunho exploratório. 

Apresentam-se definições e caracterizações de trabalho acadêmico, discutindo-se sua 

cientificidade e as especificidades da linguagem filosófica e científica, bem como a 

ética na pesquisa.  

 

Palavras-chave: Linguagem acadêmica. Linguagem científica. Linguagem filosófica. 

Universidade. 

 

 

 Introdução  

 

Quando se pensa em produção científica, os primeiros critérios que surgem são a 

quantidade e a qualidade de artigos produzidos. O conceito de qualidade, no entanto, 

geralmente leva em consideração apenas o fator de impacto dos trabalhos, ou seja, a 

quantidade de vezes que são citados por outros cientistas. Mas outro tipo de qualidade 

vem sendo buscado pelos pesquisadores, inclusive para conquistar o fator de impacto: a 

qualidade textual. 

A ênfase que vem sendo colocada nas atividades de pesquisa articuladas ao 

ensino e à extensão, com vistas à elevação do nível de qualidade dos cursos superiores, 

requer que as atividades referentes à investigação, sistematização e socialização do 

conhecimento deixem de ter no professor seu principal protagonista e passem a ser 

compartilhadas por professores e alunos.  

Por outro lado, um dos desafios que hoje se colocam para a universidade 

consiste na formação de um profissional capaz de pensar e agir num contexto de alta 

complexidade – decorrente da natureza dos problemas com os quais nos defrontamos – 

valendo-se para tanto da capacidade de analisar criticamente a realidade à luz de 

conhecimentos teóricos e de atuar com competência de modo autônomo e consequente. 
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Ao lado desse fato, deve-se considerar que a busca, a apropriação e o uso do 

conhecimento técnico-científico são atividades permanentes na carreira do profissional 

de nível superior, dada a necessidade de atualização em face aos rápidos avanços da 

ciência. 

A percepção da enorme demanda da comunidade acadêmica por formação e 

informação sobre a escrita científica e filosófica, ou seja, técnicas e conceitos que 

auxiliem a redação de textos na linguagem científica motivaram a produção deste artigo. 

Em relação à metodologia usada na execução desta pesquisa, tem-se como a 

abordagem do problema a análise qualitativa e pesquisa exploratória por meio da 

revisão bibliográfica e em relação aos objetivos, o trabalho desenvolveu-sede forma 

exploratória. 

 

 Objetivos 

 

Objetivou-se com este trabalho, compreender a natureza e as especificidades da 

linguagem técnica, científica, acadêmica e filosófica utilizados nas produções 

acadêmicas. 

 

 

Fundamentação teórica 

 

O que é um trabalho acadêmico 

 

A universidade é o local de produção de conhecimento dentro das normas 

científicas, isto é, o que se produz, precisa estar de acordo com alguns procedimentos, 

para que tenha credibilidade e possa ser aceito pela comunidade científica.  

Deste modo, uma primeira exigência que se faz é que as afirmações feitas nele 

estejam fundamentadas em textos de domínio público – publicados – por pessoas 

reconhecidamente aceitas dentro do âmbito acadêmico. Tais textos se encontram nas 

bibliotecas, local onde ficam armazenados ou, ainda em outros dispositivos digitais e 

sites eletrônicos, que correspondem a uma versão moderna das mesmas. 
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Este tipo de elaboração intelectual serve, tanto para atender à necessidade de se 

fazer uma proposta de trabalho futuro em algum setor da universidade ou grupo de 

pesquisa, ou ainda para o ingresso em um curso de Pós-Graduação, como a elaboração 

de um projeto de pesquisa, ou quando da solicitação de um professor de uma disciplina, 

para efeito de avaliação mensal ou semestral.  

Serve, ainda, para demonstrar o grau de conhecimento atingido ao se finalizar 

um curso de graduação –  quando o aluno apresenta o seu Trabalho de Conclusão de 

Curso –, ou, numa Pós-Graduação, ao finalizar a pesquisa realizada, se venha a relatar 

os resultados obtidos, seja numa Pós-Graduação lato sensu, numa Pós Graduação stricto 

sensu, Mestrado, Doutorado ou Pós-Doutorado ou num relatório de pesquisa dentro da 

rotina de funcionamento dos diversos grupos de pesquisa que desenvolvem projetos e 

publicam seus resultados para acesso de toda a comunidade científica. 

Os trabalhos escritos que se elaboram no âmbito da universidade, seguem um 

procedimento baseado no método científico, orientado pelo paradigma (KUHN, 2003) 

da racionalidade (SANTOS, 2006), tão bem apresentado por Descartes (1991), ainda no 

início da Modernidade, em seus quatro princípios, no Discurso do Método. Deve-se ter, 

no entanto, o cuidado de comprovar o que está sendo dito e isto se faz com base nas 

publicações anteriores, de autores que colocam a disciplina que está sendo trabalhada 

dentro de um estado da arte, isto é, até o ponto a que se chegou naquela área do 

conhecimento. O aluno, para poder considerar seu trabalho como atendendo às 

solicitações da vida acadêmica, precisa estar consciente disto e trabalhar no sentido de 

corresponder a estas exigências. 

Quando o aluno chega à universidade, abre-se para ele um novo universo de 

desenvolvimento intelectual, a possibilidade do aprendizado dos conhecimentos 

científicos já produzidos e também a possibilidade dele próprio aprender como se 

produz conhecimento e isto vai solicitar dele a atenção a certo número de normas que, 

de um modo ou de outro, já estão sendo seguidas pelos seus professores, instrutores, 

coordenadores e orientadores.Tendo em vista o papel do professor no momento em que 

se inclui o conhecimento científico aos alunos, pode-se notar que “para os alunos a 

ciência é algo de difícil alcance. Pensam que o cientista é um ser humano com 
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competência irretocável, e que é muito difícil atingir seu nível de conhecimento sem 

abdicar do lazer e dos relacionamentos sociais” (ARRUDA, 2007, p. 40).  

Mas, é o conhecimento científico não é assim: “a Ciência está ao alcance de 

quem se interessa por ela, e o cientista é o Ser Humano que buscou conhecê-la. 

Portanto, ser cientista é possível para aqueles que realmente estão dispostos a pesquisar 

em conformidade com um procedimento racional e sistemático, sempre em busca de 

respostas aos problemas que são propostos” (ARRUDA, 2007, p. 40). 

 

 Caracterização do texto acadêmico 

 

O que caracteriza um texto acadêmico é, antes de tudo, o seu objeto: ele veicula 

o fruto de alguma investigação científica, filosófica ou artística. Deve, pois, refletir o 

rigor, a perspectiva crítica, a preocupação constante com a objetividade e a clareza que 

são parte inerente da pesquisa acadêmica, uma vez que tal pesquisa tem como 

pressuposto a veracidade dos fatos. Num texto podemos distinguir o conteúdo (idéias, 

estrutura argumentativa, etc.) da forma (linguagem, disposição dos elementos, etc.).  

Embora a qualidade de um texto acadêmico dependa fundamentalmente de seu 

conteúdo, esse conteúdo não poderá ser devidamente compreendido e examinado se a 

forma que o reveste for deficiente. Assim é que os autores mais representativos de 

qualquer área da atividade acadêmica sempre primaram também pela excelência dos 

textos em que registraram sua produção. Para se construir um trabalho é importante o 

contato com os autores e a consequente possibilidade de questionamento sobre o tema 

dos textos, tal fator não atua somente como uma motivação, mas também como reforço 

da competência de comunicação (SABINO, 2008). 

Não há, é claro, receitas fixas para formar um bom acadêmico. Isso depende de 

uma predisposição intelectual que se poderia dizer inata, bem como de toda a formação 

escolar, acadêmica e cultural, somadas a uma dedicação intensa ao estudo. Do mesmo 

modo, não há normas rígidas de produção formal de um texto acadêmico.  

No entanto, a tradição acadêmica acabou delimitando, em razoável medida, as 

formas típicas de expressão escrita para as diversas modalidades de textos acadêmicos. 
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Nas presentes notas ensaia-se a identificação de alguns desses padrões, paralelamente à 

apresentação de tópicos variados relativos à prática internacional de avaliação e 

divulgação dos trabalhos acadêmicos. 

Deve-se, por fim, ressaltar que estas notas, ou quaisquer outras do mesmo 

gênero, têm função meramente subsidiária. A consolidação da arte de bem redigir 

depende, acima de tudo, do contato direto e sistemático com os grandes exemplos de 

produção escrita, não apenas de natureza estritamente acadêmica, mas também literária 

de um modo geral. 

 

A cientificidade 

 

A pesquisa acadêmica é de natureza científica, ou seja, é pautada pelo rigor, 

objetividade e metodologia. 

A pesquisa é a atividade nuclear da Ciência. Ela possibilita uma aproximação 

e um entendimento da realidade a investigar. A pesquisa é um processo 

permanentemente inacabado. Processa-se por meio de aproximações 

sucessivas da realidade, fornecendo-nos subsídios para uma intervenção no 

real. A pesquisa científica é o resultado de um inquérito ou exame minucioso, 

realizado com o objetivo de resolver um problema, recorrendo a 

procedimentos científicos (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 31). 

 

Produzir conhecimento exige capacidade de análise, síntese e crítica – e o 

trabalho acadêmico é a expressão escrita dos resultados desse processo.  

Assim, o texto científico prima pelo domínio da linguagem e pela 

fundamentação argumentativa. Um texto obscuro, confuso e superficial não gera 

interesse no leitor e não cumpre os objetivos traçados, por isso deve haver a observância 

à norma culta da língua, à clareza na exposição das ideias e à consistência da 

argumentação. Seguir estes princípios significa estar apto a se inserir em uma 

comunidade de pesquisa de abrangência tanto maior quanto melhor for o trabalho 

apresentado. Isso é também imprescindível para o êxito do trabalho mediante a 

orientação e avaliação pelo professor.  

Não se pode perder de vista que todo texto visa à comunicação, fala a outrem, e, 

para tanto, deve ser expressivo e compreensível. Não se exige do estudante de 

graduação a originalidade, mas pelo menos a habilidade de compartilhar conhecimentos. 
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Especificidade da Filosofia 

 

A pesquisa em Filosofia é de natureza predominantemente bibliográfica. Em 

outras áreas de conhecimento de caráter empírico, a pesquisa de campo recebe uma 

atenção especial e possui instrumentos e procedimentos próprios aliados ao referencial 

teórico. Raramente em Filosofia existe a pesquisa de campo, deixando todo o foco sobre 

a bibliografia.  

Há várias formas de abordagem de temas filosóficos, e há sempre a possibilidade 

de mescla entre elas. Os tipos a seguir delineiam, em geral, as estratégias mais 

claramente discerníveis. Sendo elas:  

Analítica: faz-se um corte sincrônico de tema (ou seja, sem levar em conta sua 

transformação ao longo de um ou mais períodos históricos), analisando-o, decompondo-

o em conceitos e ligando-o a outros. 

Diacrônica: desenvolvimento de um tema ao longo da obra de um autor ou 

autores, ou período histórico. 

Comparativa: relação entre dois temas em um autor, ou de um tema em dois 

autores. 

Aplicada: estudo e aplicação de um tema filosófico em um objeto. 

Diacrônica e comparativa: influência de autores, conceitos e escolas em um 

autor ou vice-versa (FREITAS, 2016).  

Por isso, é imprescindível ao estudante de Filosofia dominar a arte de analisar, 

interpretar e produzir textos. Em Filosofia, os dados empíricos são válidos para 

justificar e exemplificar, mas não suficientemente para fundamentar a argumentação. 

Então, há que se ter também rigor na concatenação das ideias, na coerência das 

conclusões e na discussão crítica. É desejável, ainda, que a argumentação seja fecunda, 

ou seja, que possibilite ao leitor filosofar mais do que simplesmente apreender um 

conteúdo. 

 

 



 

37 
Anais do I Simpósio de Variação Linguística e Ensino da UENP, ano 1, n.1, Out. 2016.  

Tipos de trabalhos acadêmicos  

 

Nos pressupostos de Dalberio e Dalberio (2009, p. 93), o desenvolvimento 

intelectual do estudante ao longo de sua formação acadêmica pode ser caracterizado 

tendo-se em vista o que se espera dos trabalhos elaborados: no ensino básico, a 

finalidade é a “decodificação de símbolos”; na graduação, a “decodificação de ideias”; 

na pós-graduação lato sensu, a “decodificação e organização dos símbolos e das ideias”; 

no mestrado, a “decodificação, organização e crítica das ideias”; no doutorado, a 

“decodificação, organização, crítica e criação de ideias”.  

Assim, são solicitados ao estudante diferentes tipos de trabalho, cada um 

atendendo a propósitos específicos. Em ordem crescente de aprofundamento e 

complexidade, os mais comuns são: resenha, projeto de pesquisa, artigo, monografia, 

dissertação e tese. Eles podem ser solicitados pelos professores ao longo do curso e 

também como TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), conforme cada instituição, 

sendo que a dissertação e a tese referem-se respectivamente ao mestrado e ao doutorado. 

Aquilo que se produz numa pesquisa ou atividade acadêmica pode ser veiculado 

em textos de diferentes tipos, dependendo de seu objetivo. Conforme citação de Chibeni 

(2016, p. 6) destaca-se os seguintes:  

I) LIVROS – São a forma clássica de registro e divulgação da produção 

acadêmica. Com o desenvolvimento gradual das atividades acadêmicas, o livro é cada 

vez menos usado para veicular pesquisas originais, havendo uma tendência de reservá-

lo para coletâneas, sínteses ou apresentação sistemática do conhecimento de uma 

determinada área num determinado estágio histórico, bem como para os textos de 

natureza didática (os chamados livros-textos) e de divulgação para o público leigo. Na 

filosofia e nas ciências humanas essa alteração de funções ocorre de forma menos 

pronunciada do que nas ciências naturais.  

II) ARTIGOS – Com a especialização e aumento quantitativo da produção, as 

disciplinas acadêmicas passaram a servir-se cada vez mais de uma forma mais ágil de 

divulgação de suas pesquisas: os periódicos especializados (revistas). Tais periódicos 
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publicam artigos e resenhas, que são textos menores, cujo objetivo é explorar algum 

ponto mais específico em debate pelos pesquisadores da área. 

 III) OUTROS – Livro e artigos são hoje classificados de “publicações”, porque 

visam a um público amplo e não especificado de antemão. De par com tais textos, 

encontramos também, é claro, aqueles cujo objetivo é mais restrito: teses, dissertações, 

monografias, ensaios, relatórios de pesquisa, trabalhos de cursos de formação, etc., que 

não se destinam a publicação (ao menos inicialmente). 

 

 Das especificades da linguagem acadêmica científica 

 

Nos pressupostos de Andrade (2005), a habilidade de escrever pode ser adquirida 

com a prática por meio do estudo e do trabalho sistematizado. Como se trabalha com 

ideias? Usando a palavra. Parafraseando Thomas Edison (apud ANDRADE, 2005) para 

escrever é necessário: 10% inspiração e 90% transpiração.    

A dissertação consiste em uma exposição e desenvolvimento de idéias a respeito 

de um determinado assunto. É preciso dominar o assunto, possuir argumentos 

fundamentados e uma boa colocação de idéias. Baseia-se na argumentação; é um texto 

argumentativo. Parte de uma idéia, tema. Tem como dever: expor, analisar, explicar, 

criticar, classificar, defender.  

Ao planejar a elaboração de trabalhos técnico-científicos e acadêmicos lembre-se 

que sua redação diferencia-se de outros tipos de composição, como a literária, a 

jornalística e a publicitária, por apresentar algumas características próprias. Este tópico 

pretende identificar e explicar alguns princípios básicos, que devem ser observados na 

redação (QUADROS, 2009, p. 26). 

Na redação de documentos técnico-científicos e acadêmicos, o autor não deve 

fazer prevalecer seu ponto de vista, sua opinião e seus preconceitos. Ao mesmo tempo, 

devem evitar idéias preconcebidas, não superestimando a importância das idéias em 

debate, nem subestimando outras que pareçam contraditórias ou menos abrangentes. 

O pesquisador deve ser claro na apresentação de suas idéias. Tal clareza de 

expressão é obtida em função do conhecimento que se tem de determinado assunto. Se o 
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autor não tem idéia bem clara e nítida do que pretende expressar, deve reler suas 

anotações ou o texto original, reportando-se ao início da pesquisa. Deve-se evitar a 

ambigüidade, isto é, expressões com duplo sentido, para não originar interpretações 

diversas. Assim, deve-se usar vocabulário preciso, evitando-se a linguagem rebuscada e 

prolixa, utilizando a nomenclatura técnica aceita no meio científico (QUADROS, 2009, 

p. 27). 

E importante manter a uniformidade no decorrer de todo o texto, em relação a 

aspectos como: forma de tratamento, pessoa gramatical, utilização de números, 

símbolos, unidades de medida, datas, horas, siglas, abreviaturas, fórmulas, equações, 

frações, citações e títulos das partes do trabalho acadêmico etc. 

Cada expressão empregada deve traduzir com exatidão o que se quer transmitir 

principalmente quanto a registros de observações, medições e análises realizadas. 

Devem-se evitar adjetivos que não indiquem claramente proporções e quantidades, tais 

como: médio, grande, pequeno, bastante, muito, pouco, mais, menos, nenhum, quase 

todos, a maioria, metade e outros termos ou expressões similares, procurando substituí-

los pela indicação precisa em números ou porcentagem. Deve-se evitar ainda o uso de 

adjetivos, advérbios, locuções e pronomes que indiquem o tempo, modo ou lugar, tais 

como: em breve, aproximadamente, antigamente, recentemente, lentamente, adequado, 

inadequado, nunca, sempre, em algum lugar, provavelmente, possivelmente, talvez, que 

deixam margem a dúvidas sobre a lógica, clareza e precisão da argumentação 

(QUADROS, 2009, p. 28). 

Em trabalhos científicos, impõe-se um estilo sóbrio e preciso, importando mais a 

clareza do que qualquer outra característica estilística. A terminologia técnica só será 

usada quando necessária ou em trabalhos especializados, nível em que já se tornou 

terminologia básica. De qualquer modo, é preciso que o leitor entenda o raciocínio e as 

idéias do autor sem ser impedido por uma linguagem hermética ou esotérica. 

Igualmente evite-se a pompa pretensiosa, o verbalismo vazio, as fórmulas feitas e a 

linguagem sentimental (QUADROS, 2009, p. 37). 

A redação final de um trabalho científico envolve aspectos lógicos(coerência e 

articulação), aspectos formais (linguagem e estilo) e aspectos estruturais(diagramação, 
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formatação, normas de referenciação) que devem ser observados criteriosamente 

(PÁDUA, 1996). 

 

 A harmonia estética de trabalhos acadêmicos  

 

Embora o mais importante num texto seja como já se enfatizou o seu conteúdo, e  

em segundo lugar, a sua linguagem e a aparência geral não deve ser descuidada. Isso 

vale tanto para os textos publicados – caso em que os cuidados estéticos cabem ao 

editor –, como para aqueles em forma manuscrita (entendendo-se por ‘manuscrito’ não 

apenas o que é escrito a mão, mas também o que é datilografado ou composto com 

editores eletrônicos de textos). Não obstante o gosto estético naturalmente varie, no caso 

de textos acadêmicos há algumas diretrizes de bom-senso:  

Simplicidade. Evitem-se, sempre que possível, figuras, bordas, sombreamentos 

e outros elementos que distraiam a atenção do texto propriamente dito. Deve-se 

inclusive evitar a utilização de fontes diversificadas ou rebuscadas. Itálicos e negrito 

devem ser reservados para suas funções específicas; o mesmo vale para maiúsculas e 

versalete. 

Espaços. O texto não deve ser compacto, “escuro”. Dêem-se amplas margens. 

Insiram-se espaços razoáveis entre tópicos e seções. Utilize-se espaçamento 1,5 ou 2, 

exceto talvez nas formas definitivas de um texto, que não se espera sejam mais objeto 

de anotações ou revisões. 

Planejamento: Antes de se iniciar a elaboração de um texto científico, deve 

haver um planejamento para que no desenvolvimento do texto esteja clara a 

identificação do tema, o estabelecimento do argumento central (QUADROS, 2009).  

 

  Das  especificidades  da  linguagem  filosófica 

 

O universo filosófico possui uma linguagem própria, de difícil compreensão e de 

restrito acesso, pelo menos é o que se convenciona afirmar no âmbito acadêmico, esta é 

ao mesmo tempo fascinante e singular, do mesmo modo que assusta quem é estrangeiro 

no mundo filosófico, fascina a todos que dela desejam prover para melhor viver 
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(NUNES, 2012).  Como todas as outras linguagens, a linguagem filosófica exige um 

aprendizado, de certo modo, uma alfabetização. Em suma, é necessário aprender a ler e 

escrever filosoficamente. A escrita filosófica diferencia-se das demais formas de escrita, 

possui peculiaridades que a fazem possuir regras e metodologias próprias. No entanto, 

tais regras para a escrita filosófica raramente são apresentadas para os novos 

ingressantes na filosofia.  

No âmbito acadêmico, exige-se que se escreva de modo filosófico. Tal exigência 

acaba restringindo o público que deseja orientar-se ou servir-se da filosofia; a crença de 

que a filosofia é algo restrito e para poucos e seletos homens está gravado a ferro e fogo 

na pele de quem se aproxima da filosofia. Essa compreensão elitista que envolve a 

filosofia possui dois aspectos negativos que acabam isolando-a de muitos homens que 

dela poderiam usufruir. Primeiramente, quando aceita-se a premissa de que a filosofia é 

algo para poucos homens, ou somente para os ditos filósofos, acaba-se gerando uma 

concepção competitiva entre os sujeitos que movimentam-se no universo filosófico, o 

que torna a filosofia plano secundário, quando deveria ser sempre o horizonte primário. 

Em outras palavras, a competição na produção filosófica esconde ou esquece a própria 

filosofia, mascarando-a e fazendo dela mero objeto de decoração (NUNES, 2012). 

Na academia, a escrita filosófica é, geralmente, realizada de modo arbitrário, 

sem regras claras de como fazê-la. Para o Rohden é preciso que os filósofos voltem a se 

preocupar com a escrita filosófica, com “a arte de escrever filosofia filosoficamente” 

(ROHDEN, 2008, p. 217). Para tanto, faz-se necessária a criação de modos de leitura e 

escrita filosófica que possam subsidiar essas produções. É de suma importância ressaltar 

que independente de qual método, toda ação só será realizada de forma satisfatória, 

quando o sujeito da ação estiver provido de vontade e dedicação.  

Na perspectivado filósofo francês Jacques Rancière (2002), todos os homens 

partem de uma igualdade primeira – a ser verificada – distinguindo-se apenas pela 

vontade e pelo acaso; no livro intitulado O Mestre Ignorante, Rancière, quando 

apresenta o “método universal” infere que tudo que um homem fizer, o outro também 

pode fazer, desde que, para tal, tenha vontade e dedicação: “Esse método da igualdade 

era, antes de mais nada, um método da vontade. Podia-se aprender sozinho, e sem 
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mestre explicador, quando se queria, pela tensão de seu próprio desejo ou pelas 

contingências da situação” (RANCIÈRE, 2002, p. 11). 

           Como afirmado anteriormente, a filosofia possui uma linguagem própria, um 

âmbito singular. Assim sendo, “a leitura de textos filosóficos terá, então, de ser 

abordada do ponto de vista estritamente filosófico” (COSSUTTA, 1998, p. 11), pois, 

toda obra filosófica “elabora ou pretende elaborar as condições de sua própria validade, 

e, portanto, enuncia as próprias regras da leitura que dela se pode fazer” (COSSUTTA, 

1998, p. 11). Considera-se que tal leitura precisa ser ensinada, de tal modo que seus 

aprendizes alcancem a emancipação, transformando-se em leitores de filosofia capazes 

de interpretar qualquer obra filosófica. 

           Vê-se que a escrita e a leitura filosófica possuem uma íntima relação de 

reciprocidade, ambas atentam para um mesmo fim, concebem a filosofia como algo 

complexo, que exclui a vulgaridade do senso comum. Atentando-se para cada obra 

como sendo única e de linguagem própria, a leitura terá a compreensão facilitada, se não 

fácil, será com menos acidentes. Quando se busca compreender a filosofia por ela 

mesma, pondo-a como princípio e tendendo-a para um fim que se dê em si mesma, a 

filosofia abarcará a compreensão de tudo que afetar o sujeito que dela fizer uso’’. 

 

 A ética na pesquisa 

A questão da ética em pesquisa ocupa um lugar central no cenário acadêmico 

contemporâneo. Nas ciências humanas, especificamente, há grande preocupação com a 

sensibilidade e responsabilidade do pesquisador frente aos problemas existenciais e 

sociais e com a busca de valores éticos.  

No mundo atual, a internet é um instrumento de pesquisa, que 

disponibilizadiversas publicações, artigos, livros, entre outros. Dessa maneira, a internet 

é o veículo mais veloz para a aquisição de informações (CAMARGO, 2016).No âmbito 

desse assunto, um dos maiores medos e dificuldades encontrados pelos estudantes das 

universidades é o plágio. O plágio pode ser considerado uma imitação de um trabalho, 

geralmente intelectual, produzido por outro individuo (WEISZFLOG, 2016). No 

entanto, o plágio não se originou nos dias atuais a partir de uma cópia dos 
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conhecimentos intelectuais, a palavra plágio está enraizadas desde a antiguidade greco-

latina durante a era da escravidão (MORAES, 2004, p. 93). 

No domínio da educação, um grande desafio enfrentado atualmente diz respeito 

ao plágio. O plágio torna a educação ineficaz, invalida a cientificidade e consiste em um 

grave ato antiético e ilegal, pois fere o princípio da honestidade intelectual e os direitos 

autorais de outrem. 

O plágio ocorre quando uma pessoa se apropria indevidamente de produto 

intelectual alheio. Considera-se plágio: a) cópia de texto integral de autoria alheia sem 

indicação da fonte; b) cópia de trechos de texto de autoria alheia sem indicação da 

fonte; c) apropriação de ideias de autoria alheia (mesmo que as reescrevendo com outras 

palavras) sem indicação da fonte.  

O plágio pode ser resultado de má fé ou de desconhecimento por parte do autor 

de como citar as fontes consultadas, principalmente em se tratando de citações indiretas. 

Vale lembrar, então, que parafrasear e resumir são formas de citar, portanto sempre se 

deve indicar a fonte consultada. No âmbito educacional, a insegurança relacionada ao 

plágio presentes no Ensino Superior pode estar relacionado a falta de conscientização 

durante a educação básica, como é de fato, dificilmente é pedido aos alunos uma 

pesquisa, ou um trabalho com referências ou de punho teórico. 

Na era da Internet, tornou-se muito fácil plagiar; no entanto, tornou-se ainda 

mais fácil detectar o plágio, haja vista vários mecanismos e sites desenvolvidos com a 

finalidade de se detectar o plágio em trabalhos acadêmicos. 

A lei brasileira considera o plágio como crime, prevendo multa e prisão. Vejam 

a Lei 9.610 de 19/02/1988, que consolida a legislação sobre direitos autorais; 

interessante observar que não há graus de plágio, perante a lei, qualquer plágio é plágio, 

academicamente é falta ética gravíssima. 

 

 Resultados e discussões 

 

Cabe ressaltar que toda produção acadêmica tem o objetivo de sistematizar e/ou 

registrar um trabalho intelectual e que esse é sempre dirigido ao(s) outro(s). A forma de 
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sua apresentação deve expressar o compromisso do aluno com a sua produção, o 

respeito para com o(s) leitor (es) e o cumprimento das normas técnicas. 

Quando se vai escrever algo em linguagem científica, é preciso que se levem em 

conta aqueles princípios de Descartes, de que já mencionamos, e principalmente aquele 

que diz que não se deve pensar algo e aceitá-lo como verdadeiro se ele não se apresentar 

ao nosso espírito clara e distintamente.  

A forma de escrever deve ser simples, objetiva, buscando expressar o que se 

quer, com o máximo de clareza e simplicidade, sem grandes rodeios ou o uso de 

palavras com forte conotação emocional. Procura-se falar o essencial, nem mais, nem 

menos.  

Antes de  dar início à redação do texto, é aconselhável planejar o que vai ser 

dito, elaborando um esquema das ideias mais importantes a serem expressas. E como 

são muitas ideias, precisa-se ordená-las dentro de uma lógica, que estabelecemos 

previamente, de acordo com o que pretendemos expor. Ao escrever, segue-se passo a 

passo o esquema que foi construído com as ideias principais a serem expostas, tendo o 

cuidado de encadeá-las, dentro de uma sequência lógica. 

Como diz Descartes (1991), fazer uma relação exaustiva, minuciosa dos 

aspectos que devem ser abordados.  Quando se trata de um texto acadêmico, não se 

pode deixar de fundamentar o que se está expondo. Fundamentar significa, citar autores, 

dando-lhes o devido crédito autoral. 

Os resultados de um estudo ou pesquisa, quando cientificamente alcançados, 

impõem-se por si mesmos. O pesquisador não deve, portanto, insinuar que os resultados 

de outros estudos ou pesquisas anteriores estejam cobertos de erros e incorreções. O 

próprio trabalho, por mais perfeito que seja, nem sempre está isento de erros. A cortesia 

é traço importante de todo trabalho, sobretudo quando se trata de discordar dos 

resultados de outras pesquisas. A cortesia sucede à modéstia, quando o pesquisador se 

torna especialista em seu ramo. Ao adquirir conhecimentos profundos no setor do seu 

estudo específico, o pesquisador não deve transmiti-los com ares de autoridade absoluta. 

Sua pesquisa impõe-se por si mesma. A linguagem que a reveste limita-se à descrição 

de seus passos e à transmissão de seus resultados, testemunhando intrinsecamente a 
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modéstia e a cortesia essenciais a um bom trabalho. Sua finalidade é expressar, não 

impressionar (CAVALCANTE, 2014). 

 

Considerações finais 

 

Frente aos aspectos que visam além do processo de aprendizagem dos 

educandos, as exigências do mercado que devido à globalização dos conhecimentos, 

exigem cada vez mais empenho do professor para agregar em suas práticas pedagógicas 

os diversos recursos didáticos a fim de melhorar a qualidade do ensino e da 

aprendizagem, portanto dessa forma, buscou-se abordar a importância e as 

especificidades da produção e da linguagem acadêmica, cientifica e filosófica na 

academia, ainda que de maneira tímida.  

Portanto, os dados pertinentes à pesquisa realizada neste trabalho com relação ao 

tema proposto vestem as dificuldades que surgem no momento em que o estudante 

ingressa à universidade, puderam confirmar a relevância para o desenvolvimento da 

linguagem acadêmica e científica no contexto universitário.  

A amplitude do assunto abre muitas lacunas que gradativamente tem sido pauta 

de discussão de muitos pesquisadores e abrem várias possibilidades para outras 

discussões. O exercício de leitura e produção escrita, que gradativamente avança para 

níveis de maior complexidade, possibilita ao universitário o domínio progressivo de 

práticas indispensáveis à atividade científica: a busca, o registro e a apropriação do 

conhecimento acumulado são tidos como válidos para seus próprios fins de produção de 

conhecimento. 
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A LINGUAGEM PUBLICITÁRIA E AS FIGURAS DE REPETIÇÃO 
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Resumo: A linguagem, indispensavelmente, precisa não somente ser clara e objetiva, 

mas também, bastante atrativa. É dessa forma que as mensagens publicitárias são 

construídas. Com a união da linguagem verbal e não verbal, o enunciador procura 

interagir com seu interlocutor, a fim de persuadi-lo, convencê-lo a comprar o produto 

anunciado.  Para tanto, utiliza-se de vários recursos expressivos, como as figuras de 

linguagem. Sendo assim, nesta comunicação, objetivamos apresentar estudo das figuras 

de repetição, que são figuras do campo estilístico da sintaxe, existentes em anúncios 

publicitários, a fim de verificar os efeitos de sentido provocado por esse recurso 

estilístico. As figuras que analisamos no contexto das mensagens publicitárias são: 

epizeuxe, epânado, diácope, anadiplose, epístrofe, quiasmo, simplose, e anáfora. O 

embasamento teórico para a realização desse trabalho foi feito por meio dos estudos de 

Carvalho (2003), Monteiro (2005) Martins (2008), dentre outros. 

 

Palavras-chave: Linguagem publicitária. Figuras de repetição. Estilística. Efeitos de 

sentido. 

 

 

Introdução 

 

Neste artigo, apresentamos estudo sobre figuras de repetição, figuras do campo 

estilístico da sintaxe, extraídas de anúncios publicitários impressos.Segundo Monteiro 

(2005, p. 62), “Só para se ter uma ideia, se a figura é uma simples repetição de palavra 

poderá ser designada como anáfora, epístrofe, diácope, epizeuxe, anadiplose, 

homoptoto, epanáfora, epanalepse, epanadiplose, epanástrofe, epânado, diáfora, 

simplace, poliptoto etc., conforme a posição ou a forma em que aparece a palavra no 

discurso”. 

Ainda, de acordo com Monteiro, há autores que consideram a existência de mais 

de 22 figuras de repetição. Como o gênero anúncio publicitários faz uso de vários 

recursos expressivos da linguagem, e as figuras de sintaxe é um desses recursos, 

fizemos pesquisa em várias revistas, como Veja, Claudia, Caras, e coletamos  anúncios 

publicitários em que aparecem uma ou mais de uma das  figuras de sintaxe que nos 
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propusemos estudar: epizeuxe, epânado, diácope, anadiplose, epístrofe, quiasmo, 

símplose e anáfora ou epanáfora. 

 Assim, procuramos identificar os traços expressivos nos contextos em que as 

figuras aparecem, ou seja, em que foram usadas e analisar seus efeitos de sentido. 

            O embasamento teórico para a realização desse trabalho foi feito por meio dos 

estudos de Iasbeck (2002); Carvalho (2003), Monteiro (2005) Martins (2008), dentre 

outros. 

 

Fundamentação teórica 

As figuras de linguagem de repetição integram-se se às figuras de construção ou 

sintaxe, à subjetividade, à sensibilidade por parte do emissor, deixando, às claras, seus 

aspectos de estilo ou estilísticos.   

Segundo Iasbeck (2002), as chamadas figuras de construção surgem de recursos 

técnicos de operações sintagmáticas que provocam efeitos pela supressão de tratamento, 

pela redundância enfática, pela omissão de certos termos apenas insinuados ou que se 

localizam em orações anteriores, pela inversão de ordenamento da frase ou pela quebra 

do pensamento. 

Elas apresentam alguns tipos de modificação na estrutura da oração devido aos 

objetivos da enunciação (discurso). 

Estrutura canônica de uma oração: Sujeito + Predicado + Complemento Verbal. 

Ex: “ Nós  chegamos atrasados à aula.” 

Se ocorre uma  ruptura dessa sequência lógica, S + P+ CV, materializada pela 

inversão de termos, repetição ou omissão deles, é nesse sentido que a figura de 

construção ou sintaxe se manifesta. 

Em nosso estudo, enfatizamos as figuras de repetição: epizeuxe, epânado, 

diácope, anadiplose, epístrofe, quiasmo, símplose, e anáfora encontradas em anúncios 

publicitários. 

 

 Figuras de repetição 
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Epizeuxe (Epizeukse) é a mais elementar das repetições, consiste na repetição seguida 

de uma palavra, sem uso da conjunção: “São uns olhos verdes, verdes, que podem 

brilhar” Gonçalves Dias. 

 Epânodo é a repetição, em separado, de palavras que anteriormente se encontravam 

juntas: 

             “ Vi então uma MOÇA e um HOMEM que saíam da igreja e pararam; e a 

MOÇA olhava para mim falando ao HOMEM, e o HOMEM olhava para mim, ouvindo 

a MOÇA.” Machado de Assis. 

Diácope é a repetição de uma palavra com intercalação de outra: 

“ TU só TU, puro amor.” Luís Vaz de Camões. 

Símplose consiste na repetição de uma ou mais palavras no começo e no fim de cada 

um dos membros da frase: 

“MIRRADOS, sim, mas por amor de vós MIRRADOS; AFOGADOS, sim, mas por 

amor de vós AFOGADOS; COMIDOS, sim, mas por amor de vós COMIDOS.”  Padre 

Antonio Vieira. 

 Anadiplose consiste na repetição de última palavra de um seguimento de verso, ou de 

um membro da frase, no início do seguinte: 

“Quero escrever SEM SABER, 

 SEM SABER o que dizer.” Dante Milano. 

 Epístrofe é a repetição de uma palavra, ou de um grupo de palavras, no fim  da frase 

ou das frases: 
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“Tudo acaba com MORTE, e tudo se acaba com a MORTE, até a mesma MORTE.” 

Padre Antônio Vieira. 

 Antimetábole/Quiasmo é a repetição de palavras com inversão da ordem em que 

aparecem: 

“Tu vinhas fatigada e triste, 

e triste e fatigado eu vinha.” Bilac. 

Anáfora/Epanáfora é a repetição de uma ou mais palavras no início de sucessivos 

versos ou no princípio de cada um dos membros da frase: 

   “TUDO cura o tempo, TUDO gasta, TUDO difere.” Padre Antônio Vieira. 

 O anúncio publicitário 

Martins (1997, p.14) define anúncio como uma mensagem que visa exercer ação 

psicológica sobre receptores para conseguir deles uma mudança comportamental em 

relação ao objeto oferecido: uma ideia, ou um serviço. O cuidado com essa parte pode 

constituir o ponto de partida para a criação de um bom anúncio. 

No que diz respeito à estrutura de um anúncio, a maioria dos anúncios impressos 

utiliza-se de linguagem verbal e não verbal, o que os configuram como textos 

sincréticos e como gêneros multimodais. 

Apesar de não ter uma estrutura rígida, geralmente é assim estruturado: título,  às 

vezes seguido de um subtítulo, imagem, o corpo do texto, que amplia o argumento do 

título, a assinatura, marca ou logotipo do anunciante, e slogan (PINTO, 2011, p. 96). 

No que diz respeito ao discurso publicitário, Carvalho  (2003, p.13) afirma que a 

estrutura da peça publicitária sustenta uma argumentação icônico-linguística com fins 

de convencimento consciente ou inconsciente do público-alvo. 

Ainda, segundo a autora, este gênero tem a sua mensagem organizada de forma 

diferente das demais mensagens, uma vez que a publicidade impõe, nas linhas e 
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entrelinhas, valores, mitos, ideias e outras elaborações simbólicas, “utilizando os 

recursos próprios da língua que lhe serve de veículo, sejam eles fonéticos, léxico-

semânticos ou morfossintáticos” (CARVALHO, 2009, p.13). 

Neste trabalho, então, apresentamos estudo das figuras de sintaxe ou figuras de 

construção e a análise   dos efeitos de sentido que são criados com a utilização desse 

recurso estilístico nas mensagens publicitárias. 

As  figuras de repetição nas mensagens publicitárias 

Anúncio 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neste texto publicitário da cerveja Devassa, temos a epizeuxe, que consiste em 

repetir uma palavra sem conjunção, para intensificá-la.  

             A expressão QUE NÃO PARA, NÃO PARA, NÃO PARA, repetida três vezes, 

está realçando a rotina da cidade de São Paulo, a qual, por ter uma grande extensão 

territorial  e ser  bastante  populosa, tem a fama de nunca parar. 
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 É uma homenagem da cerveja DEVASSA ao aniversário da cidade de São 

Paulo, comemorado no dia 25 de janeiro. 

Anúncio 2 

 

 

 

 

 

 

 Na publicidade  dos chocolates da Lacta, temos exemplo da diácope,  repetição 

de uma palavra com intercalação de outra 

 A repetição das palavras  fechada / aberta/ fechada/ aberta ...  intercalando-se,  

dá sentido de mastigação do chocolate para despertar a vontade de comer  e, também, 

para persuadir, de forma persuasiva o leitor, possível consumidor de chocolates, a 

comprar  os produtos da marca LACTA. 

 

Anúncio 3 
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Neste texto publicitário, encontramos a  símploce, que consiste na repetição da 

mesma palavra no início e fim da frase: Sucesso casa bem com sucesso. 

              A palavra SUCESSO,  no início, está associada à obtenção de êxito por parte do 

cliente que negocia com a construtora, alcança o objetivo e fica satisfeito; e, por 

consequência disso, no final da  

frase, a palavra  está ligada à capacidade da empresa em satisfazer o cliente, ou seja, 

neste caso o SUCESSO está vinculado à boa impressão da construtora no mercado. 

 

Anúncio 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A anadiplose encontra-se na mensagem desse anúncio do shampoo e 

condicionador Bárbara Moil Sense. Em cada enunciado, verifica-se a repetição no final 

e início do texto, das palavras rosa e favos:  Do cravo para a rosa/ da rosa para os 

favos/ dos favos para/ os seus cabelos. 
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Temos, assim, a anadiplose, processo de repetição e de encadeamento por meio 

do qual se retoma o início de uma proposição precedente que se segue, palavra rosa e 

favos, as quais foram usadas para realçar a qualidade  do produto por ele ser 100% 

natural, feito de mel natural. 

 

Anúncio 5  

 

 

 

 

 

 

O anúncio publicitário da  Farmácia Popular EXTRAFARMA traz  a epístrofe 

que consiste na repetição de uma mesma palavra, ou grupo de palavras no final dos 

versos ou frases: Você leva isso.  Paga apenas isso. 

Na mensagem do anúncio, a palavra ISSO, do primeira enunciado, enfatiza o 

medicamento, enquanto, a segunda, no final da frase, indica que o consumidor pagará 

um preço menor em relação aos concorrentes. 

 O uso do pronome demonstrativo isso, apesar de repetidos, não tem o mesmo 

valor semântico nos dois enunciados em que aparece. 

Anúncio 6 



 

56 
Anais do I Simpósio de Variação Linguística e Ensino da UENP, ano 1, n.1, Out. 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

               No anúncio do carro Gol, da Volkswagen , há quiasmo ( do grego, Khiasmós = 

disposto em cruz) que consiste na repetição de palavras com inversão da ordem que 

aparecem, em forma de um xis: 

Gol e Parati. 

Vendem como andam. 

Andam como vendem. 

 

 Neste caso, as palavras vendem e andam dão o sentido de inversão, 

primeiramente, mostrando que eles vendem rapidamente, em seguida que eles andam 

com a mesma velocidade como vendem, ou seja, são populares, velozes e possuem 

grande procura. 

            O quiasmo é uma espécie de antítese; também conhecido como antimetábole. 

Conforme o enunciado do anúncio, é possível observarmos o cruzamento de grupos 
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sintáticos paralelos (dois ou quatro vocábulos), de forma que o grupo de vocábulos do 

primeiro se repete no segundo em ordem inversa.  

 

Anúncio7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

            A anáfora, que consiste em iniciar vários versos ou frases por uma mesma 

palavra, está presente neste anúncio por meio da palavra estilo, que se repete no início 

de todas as frases. 

 Com esse recurso, enfatiza-se  que só as pessoas determinadas, corajosas e 

movidas pelo desafio,  como o piloto Massa,  estão aptas a experimentar o novo 

desodorante Très Marchand. 

 Há também a anadiplose, conforme já mencionamos anteriormente, processo de 

repetição e de encadeamento através do qual se retoma o início de uma preposição 

precedente, com a repetição da palavra momento no final da quarta frase e início da 

última, enfatizando que é hora de adquirir um  produto que proporcionará momentos de 

proteção e sensação prolongada para as suas conquistas. 



 

58 
Anais do I Simpósio de Variação Linguística e Ensino da UENP, ano 1, n.1, Out. 2016.  

 

Considerações finais 

Os efeitos de sentido que observamos com a repetição de palavras nos anúncios 

publicitários são considerados um notável recurso poético, com grande valor expressivo 

e com grande poder argumentativo. 

Sendo assim, as figuras de repetição que analisamos nesse trabalho são desvios 

da norma intencionais, recursos especiais, em se tratando de publicidade, que 

contribuem para chamar a atenção do leitor, por meio desse processo iterativo, de 

repetição. 
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AS NARRATIVAS DO INSÓLITO EM SALA DE AULA: UM PROJETO DE 

INTERVENÇÃO DIDÁTICA 
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                             Orientadora: Nerynei Meira Carneiro Bellini (UENP/CJ) 
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Resumo: Este trabalho constitui-se como um projeto de intervenção didática 

direcionado a ações pedagógicas em aulas de Língua Portuguesa do Ensino fundamental 

II, especificamente, turmas de 9º ano. O objetivo é focalizar a formação do sujeito 

leitor, a leitura subjetiva e o gosto pela leitura literária, por meio da abordagem 

metodológica denominada Estética da Recepção - Jauss (1979). Trabalharemos, a partir 

de narrativas e contos fantásticos, especialmente, o conto Casa Tomada, do escritor 

argentino Julio Cortázar. Como demais teóricos teremos: Dalvi/Rezende/Jover-Faleiros 

(2013), Viana (s/d), Cosson (2016), dentre outros. Esperamos que este trabalho 

contribua com a prática de ensino de leitura e literatura em sala de aula, em especial, 

com os trabalhos, a partir de textos fantásticos. 

Palavras-chave: Estética da Recepção. Literatura e Ensino. Formação de Leitor. Conto 

Fantástico.   

 

 

Introdução 

Sabemos que a leitura em sala de aula é algo importante, tendo em vista o 

desenvolvimento do posicionamento crítico e ativo do aluno leitor, como orientam os 

documentos oficiais do ensino de Língua Portuguesa. Deste modo, a partir da minha 

própria participação e observação em sala de aula, por meio do estágio supervisionado, 

realizado no ensino fundamental II (9° ano), especificamente, da observação do trabalho 

da professora com leituras literárias em sala de aula, percebi a pertinência da realização 

deste projeto de intervenção.  

Partindo desse pressuposto, o presente projeto objetiva trabalhar o processo de 

leitura em sala de aula, a partir de contos fantásticos. Estes contos que trabalham o 

insólito, o irreal ao nosso cotidiano, além de “mexer” com o imaginário dos alunos 
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leitores, também retratam acontecimentos históricos e críticos. Sobre isso, Viana 

ressalta a importância do trabalho com narrativas fantásticas em sala de aula:  

 

Nesse sentido, observamos que o espaço escolar e seus alunos 

necessitam vivenciar o mergulho no universo mágico da leitura de 

texto literário, mas não da leitura mecânica ou a pretexto apenas de 

aquisição de informações e realização de atividades gramaticais. 

Estamos nos referindo às práticas de leitura do texto literário, 

resultado de um processo artístico de elaboração da linguagem e capaz 

de suscitar profundas análises e reflexões de modo a contribuir para a 

formação de valores, para enriquecer o mundo imaginário, a 

sensibilidade e a construção do pensamento. (VIANA, s/d, p, 01). 

 

Considerando este universo mágico citado por Viana, esperamos que, por meio 

da leitura de contos fantásticos, os alunos possam compreender a narrativa proposta, 

bem como os seus elementos constituintes (narradores, personagens etc.), tendo em 

vista sua subjetivação diante da leitura em foco, sem deixar-se fugir do tema central. 

Assim, podemos dizer que o ponto principal deste projeto de intervenção é a construção 

e desenvolvimento de sujeitos leitores que nutram o gosto pela leitura em sala de aula. 

Para este trabalho, utilizaremos o conto Casa Tomada, de Julio Cortázar, 

contudo, outros contos que retratam o insólito na ficção poderão ser eleitos. 

 

Leitura Literária em sala de aula 

Tendo como norte as considerações de Rildo Cosson sobre as importantes 

interações que se estabelecem entre leitor, texto e mundo, elaboramos e sugerimos a 

proposta de trabalho em sala de aula com a narrativa fantástica, crendo que a 

modalidade desse texto desencadeará diálogos profícuos entre alunos, professor e conto. 

Nos termos de Cosson: “Ao ler, estou abrindo uma porta entre meu mundo e o mundo 

do outro. O sentido do texto só se completa quando esse trânsito se efetiva, quando se 

faz a passagem de sentidos entre um e outro” (COSSON, 2016, p. 27).  
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Sabemos que encontramos grandes empecilhos para o ensino de literatura em 

sala de aula, porque muitas crianças e jovens têm se desinteressado por leituras de obras 

literárias. Deste modo, um dos elementos que “empaca” o interesse dos alunos é o uso 

inadequado das tecnologias, pois, ao fazê-lo, os alunos ficam muito tempo em redes 

sociais ao invés de efetuarem leituras literárias que, quando acontecem, limitam-se a 

resumos e esquemas colhidos na internet, o que parece mais fácil e imediato do que ler 

o livro todo. Outro grande problema é que encontramos alguns professores de Língua 

Portuguesa que não incentivam os jovens à leitura, porque eles próprios não leem, por 

não gostarem ou “não terem tempo”, segundo a fala de muitos. 

A escola também tem um papel fundamental no ensino de literatura em sala de aula, 

como pontua Bordini e Aguiar (1993): 

Para que a escola possa produzir um ensino eficaz da leitura da obra 

literária, deve cumprir certos requisitos como: dispor de uma 

biblioteca bem aparelhada, na área da literatura, como bibliotecários 

que promovam o livro literário, professores leitores com boa 

fundamentação teórica e metodológica, programas de ensino que 

valorizem a literatura, e, sobretudo, uma interação democrática e 

simétrica entre alunado e professor (BORDINI, AGUIAR, 1993, p. 

17).  

 

As professoras, ainda, afirmam que se a escola não tiver esses elementos 

básicos, torna-se cada vez mais difícil esse ensino. Percebe-se, portanto, quão grande é 

o papel da escola para formação do aluno leitor, o que pode ser fomentado por meio de 

diversas atividades, como: feiras literárias, recitais, saraus etc. 

Quando vamos a uma loja de roupas, calçados, escolhemos qual ficará melhor 

em nós, conforme nosso interesse. De modo semelhante, deve ser a opção do professor 

pelas obras literárias que trabalhará com sua turma, isto é, os livros cujas temáticas 

venham ao encontro dos anseios e necessidades de seus alunos. Nesse sentido, Cosson 

(2016) diz que quando queremos ler um livro vamos a uma livraria ou biblioteca e 

escolhemos qual irá nos satisfazer. Partindo desse pressuposto, a escolha do gênero e do 

tema a serem contemplados em sala de aula deve ser bem pensada, como afirmam 
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Boberg e Stopa: “A questão da escolha dos livros também é levada em consideração, 

pois se constitui em um obstáculo para o professor o conhecimento de tantos títulos” 

(BOBERG, STOPA, 2012, p. 27). Como citamos logo acima, o professor deve conhecer 

bem a turma na qual está lecionando e também o livro a ser indicado. 

Partindo dessa premissa teórica, a modalidade da obra a ser trabalhada em sala 

de aula é a do conto do insólito, isto é, Casa Tomada, do escritor argentino Julio 

Cortázar, porque os discentes têm grande interesse pelo veio do sobrenatural e o 

misterioso na ficção. Tal escolha, contudo, varia consoante as turmas e os docentes, 

havendo diversos gêneros a serem trabalhados. 

Além disso, é relevante trabalhar em sala de aula contos do insólito, pois os 

alunos irão adentrar o sobrenatural articulado no enredo, fatos ou seres exóticos ao dia a 

dia, despertando-lhes a curiosidade, imaginação e criatividade, conforme afirma Viana 

(s/d.):  

 

A principal motivação para a escolha do gênero conto fantástico 

advém do fato dele possuir inúmeras aberturas e possibilidades para 

atividades pedagógicas como: leituras, debates, reflexões, escritas, 

recontações, reescrituras, além de ser um mergulho em um universo 

literário-ficcional e fornecer elementos consistentes ao estudo das 

sequências e elementos narrativos predominantes nesse gênero textual. 

Além disso, o adentrar nesse universo ficcional é instigante e 

interessante uma vez que nos envolve, enquanto leitores, em conflitos 

interiores de seus personagens, que mesmo não sendo nossos, 

acrescentam muito à nossa experiência como leitores/escreventes 

(VIANA, s/d, p. 3). 

 

A leitura da narrativa Casa Tomada, além de desenvolver o imaginário dos 

alunos (quem invadiu a casa? Nesse caso surgirão muitas respostas, como: fantasmas, 

animais selvagens, pessoas hostis, etc.), irá também enriquecer o vocabulário, as 

expressões linguísticas, visões de mundo e estimular posicionamentos críticos. 

 

Teoria: Estética da Recepção  
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A Estética da Recepção, outra maneira de considerar as questões pertinentes à 

literatura, surge em 1967, proposta por Hans Robert Jauus que traça elementos 

inovadores de como ensinar literatura. Para ele, os métodos do passado eram 

“irrelevantes”, pois não consideravam o mais importante, ou seja, os sentidos que uma 

obra literária possa transmitir ao leitor, segundo Leal:  

 

O grande valor daquilo que expunha está na valorização da 

experiência humana, relacionando-a à condição de sentido do texto. 

Deixa claro que o valor inovador e formador da Literatura nunca deve 

ser esquecido, principalmente por aqueles responsáveis pelo seu 

ensino (LEAL, 2010, p. 12).   

 

       Partindo dessa perspectiva, Jauus, vai fazer críticas aos formalistas russos, presos 

aos paradigmas do ensino de literatura com foco, unicamente, no texto, sem considerar 

o leitor, tampouco o contexto de produção. Jauus trata a literatura como historicidade, 

ou seja, a obra lida de acordo com as experiências e a relação do leitor com o texto, 

procedimento esse que gera atualização contextual das obras clássicas. Assim, o leitor é 

eixo principal desse novo modo de ensino da literatura. A partir de pesquisas e estudos, 

Jauus elaborou sete teses. 

         A primeira tese está ancorada na temática da historicidade, no “diálogo 

estabelecido entre a obra e o leitor” (COSTA, s/d, p. 04). A segunda diz respeito ao 

conhecimento prévio do leitor, ou seja, seu conhecimento ao longo da vida. Na terceira, 

como pontua Costa (s/d), identifica se a obra atende ao horizonte de expectativas do 

leitor e, nesse caso, o texto lido pode ter uma recepção positiva ou não. A quarta tese 

constitui no fato de quando o leitor ler uma obra (neste caso pode ser um livro clássico) 

vai significá-la conforme a época em que ela publicada ou não. 

A seguir, as últimas teses estão relacionadas à metodologia, na quinta tese o 

autor embasa-se na relação diacrônica dos textos, no diálogo com leituras de outros 

tempos, consoante Ziberman (1989, p. 37): “Uma obra não perde seu poder de ação ao 

transpor o período em que apareceu [...]” a obra determinada como canônica não perde 
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seu valor ao logo do tempo, mas cabe ao leitor estabelecer um diálogo com ela, 

atualizando-a. Na sexta tese, a obra está relacionada à leitura sincrônica. 

 

é fator importante para a compreensão de um aspecto específico da 

historiografia da literatura, pois, ao se comparar obras de um mesmo 

período histórico, demonstra-se a “evolução literária” que prioriza um 

gênero em relação a outros contemporâneos (COSTA, s/d, p. 05).  

 

A última tese condiz com uma nova relação do leitor com a literatura, o que 

promove seu amadurecimento ao longo da vida, como ressalta Ziberman (1989):  

 

A última tese procura examinar as relações da literatura com a 

sociedade. Evitando a posição marxista, que entende a primeira como 

reflexo da segunda, Jauss enfatiza a função que exerce, de cunho 

formador: a literatura pré-forma a compreensão do mundo do leitor, 

repercutindo então em seu comportamento social” 

(ZIBERMAN,1989, p.38). 

 

Aplicação didática do conto do insólito 

Antes de iniciar o conto propriamente dito, é importante perguntar aos alunos se 

eles já conhecem narrativas do insólito, se já ouviram falar, como, por exemplo: O que é 

Fantástico na Literatura? Já ouviu falar sobre o assunto? Depois que eles responderem, 

o professor explicará sobre o gênero em destaque, trazendo diversos textos ou trechos 

de textos desse gênero literário. Poderão ser utilizadas obras, imagens, vídeos, filmes.  

Nesta etapa da metodologia poderão surgir comentários dos alunos com base em 

seus conhecimentos prévios, uma vez que tenham lido livros ou assistido a filmes na 

modalidade do gênero em destaque, como: Harry Potter, Crepúsculo, Percy Jackson: o 

caçador de gigantes, Malévola, etc. Deste modo, os alunos começarão a interagir mesmo 

antes da leitura da narrativa. Bordini e Aguiar (1993) pontuam que: “É através da 

linguagem que o homem se reconhece como humano, pois pode se comunicar com 
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outros homens e trocar experiências” (BORDINI, AGUIAR, 1993, p. 09).  Experiências 

essas que constituem os conhecimentos prévios dos leitores. 

        No segundo procedimento, o professor poderá indagar aos alunos se eles já 

ouviram falar do escritor argentino Julio Cortázar e do conto Casa Tomada. Depois, o 

docente poderá ler a bibliografia do autor, o contexto histórico no qual foi escrito a 

obra, data, local, etc. Ainda, se o professor o quiser, poderá utilizar recursos 

tecnológicos como vídeos, áudios, slides, dentre outros.  

           Dando continuidade à metodologia, nesta terceira etapa, haverá a leitura do conto 

Casa Tomada, os alunos, neste momento, farão a leitura silenciosa, individual, após a 

qual, o professor poderá ler com eles em voz alta. Em seguida, os alunos se organizarão 

em um círculo e poderão dialogar sobre suas impressões de leitura. Esse é o processo 

mais importante da metodologia, quando se revela a subjetividade leitora do aluno. 

 

O texto motiva o retrospecto, obrigando o leitor a interpretar os 

acontecimentos. Não basta acompanhar a linearidade cronológica com 

que os eventos são apresentados: enigmas são plantados durante esse 

percurso e precisam ser reexaminados, a fim de se alcançarem o 

sentido e a coerência do relato (ZIBERMAN, 1989, p. 76). 

 

          Diante desse fato, os alunos irão interagir com o conto, aflorando sua 

subjetividade, os sentidos que conferiram ao grande mistério, ou seja, quem invadiu a 

casa? Por isso, a escolha deste conto de Cortázar, uma vez que essa narrativa dá brechas 

para várias interpretações. Outra opção de trabalho a fim de revelar as impressões 

leitoras dos alunos, consiste no professor pedir-lhes que façam um diário de leitura e 

registrem suas impressões diante da narrativa, o que pode ser realizado nesta obra ou em 

outras que poderão ser trabalhadas em sala de aula.  

Em seguida, serão mencionadas explicações pertinentes à participação do 

narrador, dos personagens e demais elementos da narrativa (espaço, tempo, linguagem, 

etc.). Posteriormente, os alunos serão instigados a pensar sobre quais são os elementos 

sobrenaturais ou insólitos presentes no texto em tela, bem como sobre a significação 
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desses elementos. Nesse procedimento, serão reforçados quais os acontecimentos ou 

seres sobrenaturais existentes no conto, mostrando diferentes pontos de vista sobre o 

mesmo fato.  

Após esse momento, uma das narrativas lidas poderá ser escolhida para que os 

alunos continuem a história, a partir de onde narrador parou. Desta maneira, busca-se 

também trabalhar a criatividade dos alunos e a produção textual. Sobre o ato de leitura e 

escrita, Manys (s/d) pontua: 

 

Quando se lê textos e, se reescreve outro texto, baseado no texto lido, 

dar-se-á continuidade às ideias de quem o escreveu, textos escritos 

demonstrando as ideias, representam uma experiência de vida, fatos 

que podem formar ideias e conceitos de outros sujeitos sociais que 

tenham diferentes valores e modo de agir (MANYS, s/d, p. 04).  

 

 

A partir dessa perspectiva, elaboramos um quadro sobre a etapa desta 

metodologia: 

 

 Primeiro Procedimento: Resgatar os conhecimentos prévios dos alunos; 

 Segundo Procedimento: Indagar aos alunos se eles já ouviram falar de Julio Cortázar 

e de conto Casa Tomada – Ler a bibliografia do autor; 

 Terceiro Procedimento: Pedir para que façam a leitura silenciosamente e, depois, em 

voz audível, o professor lê com os alunos – Buscar as primeiras impressões de leitura dos 

alunos (registrar em um diário de leitura); 

 Quarto Procedimento: O professor deve explicar acerca das temáticas e estruturas 

das narrativas fantásticas; 

 Quinto Procedimento: Debater sobre o conto com os alunos (esta etapa também 

fomentará o imaginário discente), após a explicação dos elementos da narrativa; 

 Sexto Procedimento: Solicitar que os leitores continuem a história e redijam outro 

final – Incentivo à criatividade produtora dos alunos.  
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Considerações Finais 

Propomos um trabalho com contos fantásticos em sala de aula pelo viés da 

Estética da Recepção, objetivando a formação de alunos leitores, por meio da prática de 

leitura subjetiva. 

Esta proposta foi pensada para alunos do 9º ano do ensino fundamental II, mas 

poderá ser adaptada para outras turmas, como as do ensino médio, por exemplo. 

Tomamos como exemplo o conto Casa Tomada de Julio Cortázar, mas podem ser 

utilizados outros textos que abordem o mundo sobrenatural, conforme o gosto dos 

alunos e a escolha adequada do professor. Diante, disso, esperamos que esta proposta de 

estratégia e ações de ensino seja uma ótima intervenção didática, a fim de favorecer a 

formação de alunos leitores de obras literárias. 
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Resumo: Neste artigo, apresentamos resultado de pesquisa sociolinguística que teve como 

objetivo: i) verificar a ocorrência de três fenômenos linguísticos fonético-fonológicos na fala de 

pessoas cultas: a aférese, supressão de fonema no início da palavra, a síncope, supressão de 

fonema no meio da palavra e a apócope, supressão de fonema no final da palavra; ii) constatar a 

recorrência desses fenômenos linguísticos  na fala de apresentadores e  convidados de 

programas de televisão; iii) comprovar o que estudos sociolinguísticos já confirmam: a 

supressão da sílaba inicial “es” do verbo estar em “tá”, “tô”, a supressão de fonema na palavra  

para / pra e o  apagamento do /r/ em final de sílaba, principalmente, em verbos no infinitivo, são 

alguns exemplos de fenômenos fonético-fonológicos que  não são  exclusivos da  fala de 

pessoas com baixa ou nula escolaridade, é recorrente, também, na fala de pessoas cultas, 

tornando-os  formas variantes. 

 

Palavras - Chave: Metaplasmos. Língua falada. Pessoas cultas.  

  

Introdução  

 

Todas as línguas sofrem transformações. A Língua Portuguesa, por exemplo, 

passou, e ainda passa, por processos que trouxeram grandes transformações  fonéticas, 

desde o latim até a língua como é hoje falada, que são os metaplasmos.  

Monteiro (2005) define os metaplasmos como os desvios ou alterações que 

incidem na forma das palavras, em sua constituição sonora.  

Assim, os metaplasmos são fenômenos fonéticos que ocorreram, e ainda 

ocorrem na Língua Portuguesa, propiciando modificações, bastante observadas, 

principalmente, na oralidade, nos usos linguísticos, por exemplo, nos diálogos 

cotidianos em que as palavras consagradas no léxico de uma forma sofrem 

transformações fonéticas e são pronunciadas de modo distinto deste. 
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 Isto posto, observamos que essas transformações, segundo Botelho & Leite 

(2005), não são simplesmente os processos que a língua sofreu na passagem do Latim 

para o português,  mas também na língua atual, pois estes fenômenos continuam agindo 

e transformando a Língua Portuguesa.  

Entretanto sabemos que há muitos metaplasmos que  são, muitas vezes, 

considerados como forma “errada de falar”, usados, principalmente por pessoas sem ou 

com baixa escolaridade, gerando, dessa forma, o preconceito linguístico, como é o caso 

da despalatização em mulher> muié; do rotacismo em  blusa>brusa; almoço > armoço; 

da epêntese em  nós> nóis. 

Outros, porém, fazem parte do vernáculo brasileiro mais geral, aparecem na fala 

de todos os brasileiros, com ou sem escolaridade, independentemente de sua origem 

social, regional etc., como a síncope/ monotongação em  roupa> ropa; feijão > feijão; a 

apócope em vender > vendê e  a aférese em  está > tá; estou > tô  (BAGNO, 2007, 

p.142). 

Diante disso, buscamos ouvir e identificar  na fala de pessoas cultas, a 

ocorrência de metaplasmos que aparecem na língua falada por todos os brasileiros, e 

que, de acordo com Bagno (2007), constitui, assim, aquilo que é realmente nosso na 

língua, aquilo que nos identifica mais intimamente como falantes do português 

brasileiro contemporâneo: o fenômeno da síncope, apócope e aférese. 

Sendo assim, neste artigo, apresentamos os resultados da pesquisa 

sociolinguística que teve como objetivos: i) verificar a ocorrência da aférese, da 

apócope e da síncope na fala de pessoas cultas (apresentadores de programas televisivos  

de entrevistas e convidados); ii) constatar a recorrência desses fenômenos linguísticos 

fonéticos na fala dos apresentadores e de convidados;  iii) comprovar o que estudos 

sociolinguísticos já confirmam: a supressão da sílaba inicial “es” do verbo estar em “tá”, 

“tô”, a supressão de fonema no meio da palavra, em   para / pra e o  apagamento do /r/ 

em final de sílaba, principalmente, em verbos no infinitivo, são alguns exemplos de 

fenômenos fonético-fonológicos que  não são  exclusivos da  fala de pessoas com baixa 

ou nula escolaridade, é recorrente, também, na fala de pessoas cultas, tornando-os  

formas variantes. 
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Vale mencionarmos que são consideradas falantes cultos todas as pessoas com 

nível superior completo, de acordo com critérios da estratificação sociolinguística. 

 

Fundamentação teórica 

    

         Marcuschi e Dionisio (2007, p.15) asseveram que a variação linguística é tida 

como normal, natural e comum em todas as línguas, pois elas têm suas variações.              

Devido a isso,  não devemos estranhar as diferenças existentes em nossa língua. 

Isso é fato mais corriqueiro na oralidade, mas não em grande escala na escrita, pois a 

língua escrita apresenta suas normas ortográficas rígidas. 

          Apesar de haver variações linguísticas diferentes de acordo com a localização 

regional, Labov (2008 [1972], p.225) afirma que as pessoas de uma mesma sociedade 

compartilham um tipo de fala mesmo quando são divididas, ou seja, são recursos usados 

comumente a todos usuários da língua, recursos geralmente usados  para falar, já que o 

pensamento é mais rápido que a fala e a fala mais rápida que a escrita. Assim,  o uso 

desses mecanismos pode ser visto como uma forma de acompanhar o pensamento e 

ganhar tempo para falar. 

           Coelho et al ( 2010, p.47)  afirmam que essas mudanças ocorrem porque isso faz 

parte da heterogeneidade da língua,  e essa heterogeneidade é condicionada por fatores 

internos e externos, que são  agentes motivadores da variação. 

Com isso, observamos que nos países em que se fala  o português, a redução do 

verbo “estar” para “tá” é comum e acaba sendo conjugado em tô/tás/tá/tamo (s)/tão.  

Essa fenômeno é comum até mesmo em novos romances, pois se trata de uma 

tentativa de aproximação da língua falada com a língua escrita, pois, no momento em 

que se lê um texto que se aproxime da língua falada o leitor pode ouvir sua própria 

conversa e a impressão que se tem é de um não engessamento da língua, propiciando 

um vínculo maior com o texto. 

        Esses tipos de metaplasmos por supressão como a aférese, a apócope, a síncope 

ocorrem, como o próprio nome sugere, quando há a queda de um fonema de um 

vocábulo.  
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       Os metaplasmos por supressão são habitualmente usados na língua falada, e podem 

ser visto com um papel de coloquialismo da língua, já que, por meio deles, podemos 

falar com mais leveza, fazendo a supressão de alguns fonemas que mesmo não sendo 

pronunciados serão compreendidos. 

       Sendo assim, o uso dos metaplasmos, como os apontados nesta pesquisa, é comum 

até mesmo na fala de pessoas consideradas cultas, aquelas que têm ensino superior 

completo, conforme critérios dos estudos sociolinguísticos. 

  

Os metaplasmos por supressão 

Se buscarmos a origem  etimológica da palavra metaplasmo, veremos que 

significa 'mudança de forma'. 

         Assim, ao analisarmos os metaplasmos, verificamos que estes podem ocorrer de 

quatro maneiras: por aumento; por supressão; por transposição e por transformação. Em 

nosso trabalho, damos enfoque aos metaplasmos por supressão, especificamente, os 

fenômenos da síncope, apócope e aférese. 

          Os metaplasmos por supressão ocorrem quando suprimimos um fonema de um 

vocábulo. é o caso da aférese, da apócope e da síncope. 

         Segundo Carvalho &Nascimento (1969), a aférese é o nome que caracteriza o 

fenômeno de supressão de um fonema (ou uma sílaba) do início de um vocábulo: ainda 

> inda; até > té; está > tá (forma registrada); espera > péra; José > Zé; você > cê; 

uniforme > niforme (ou liforme). 

 Já a apócope é o nome dado ao fenômeno que suprime um fonema no final do 

vocábulo: bobagem > bobage; quer > qué; saber > sabê; passar > passá; parênteses > 

parentes; furúnculo > furunco; lâmpada > lampa; rapaz > rapá; pôr > pô; e licença > 

cença. 

          E a síncope é o nome dado à supressão de fonemas no meio do vocábulo: 

horóscopo > horospo; bêbado > bebo; cócegas> coscas; padrinho > padinho; também > 

tamém; mesmo > memo; murcho > mucho; negro > nego; compadre > cumpade; 

experimento > expremento, e drible > dibre (com rotacismo, por assimilação total 

progressiva do “l” drible > dribre). 
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Metodologia 

Para verificarmos a ocorrências dos fenômenos fonéticos:  aférese, síncope e 

apócope, observamos a fala de quatro informantes, sendo dois entrevistadores de 

programas televisivos e dois entrevistados. E, consequentemente,  realizamos a análise 

da ocorrência e recorrência desses metaplasmos na fala dos entrevistadores e 

entrevistados. 

Para que a análise dos metaplasmos acontecesse, foram assistidos às 

apresentações de dois programas de entrevistas da Rede Globo, o do Jô Soares, 

Programa do Jô, exibido no dia 11 de julho de 2016 e o da Fátima Bernardes, Encontro 

com Fátima Bernardes, exibido no dia 25 de agosto de 2016. 

As entrevistas foram assistidas e ouvidas nos dias 12, 13, 14 e 15 de Outubro de 

2016, por meio do site www.youtube.com. 

Os informantes escolhidos  são consideradas cultos, pela estratificação social dos 

estudos sociolinguísticos, pois têm  nível superior completo.  

Em seguida, fizemos a tabulação dos dados coletados em tabela.  

A nossa pesquisa segue o método quantitativo - qualitativo, pois  trabalhamos com 

dados numéricos e com a observação, a  análise e a interpretação de dados. 

  

Os informantes   e seus perfis  

De acordo com o site da Rede Globo http://ego.globo.com/famosos/, 

apresentamos aqui biografia sucinta  das personalidades famosas , informantes  dessa 

pesquisa.  

Entrevistadora: Fátima Gomes Bernardes (Fatima Bernardes), nascida 17 de 

setembro de 1962 no estado do Rio de Janeiro, estudou Jornalismo na UFRJ. 

Entrevistador: José Eugênio Soares (Jô Soares) nasceu no Rio de Janeiro, no 

dia 16 de Janeiro de 1938, é humorista, apresentador de televisão, escritor, dramaturgo, 

diretor, ator, músico e pintor. 

http://ego.globo.com/famosos/
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Entrevistado: Max Kablukow Fercondini, (Max Fercondini), nasceu no 

município de São Vicente no estado de São Paulo no dia 1 de setembro de 1985, na qual 

estudou teatro e é ator e apresentador. 

Entrevistado: Talita Werneck Arguelhes (Tatá Werneck), nasceu em 11 de 

agosto de 1983 no Rio de Janeiro, é atriz, humorista, musicista 

 

A coleta dos dados 

           Programa Encontro com Fátima Bernardes - Fátima Bernardes entrevista Max 

Fercondini  

Trechos da entrevista: 

0:35 Fátima: “foi o limite pra você, né?” 

1:22 Max: “uma das coisas que eu mais gostei de fazê foi ajuda escavar um 

dinossauro” 

1:25 Fátima: “essa geleira só pra gente entendê” 

1;49 Fátima: “em que vocês vão narrá toda essa viagem” 

 3:04 Max: “um desafio que a gente teve pra lida, uma língua que a gente já não 

domina” 

 3:41 Max: “quando a gente tava descendo o trecho entre o Chuí”  

 4:02 Max: “a gente tava fora do nosso conforto, do lar, da nossa casa” 

 4:09 Max: “produzi um programa pra TV globo” 

 4:16 Max: “quando as pessoas saem pra fazê este tipo de viagem” 

 

Apagamento: Aférese; (estava > tava), Apócope; (lidar > lidá; produzir > produzi; 

fazer > fazê; narrar > narrá) e Síncope; (para > pra).  

 

 

 

Jô Soares entrevista Tatá Werneck 

Trechos da entrevista 
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0:32 Jô: “Cê sabe que eu cheguei a pensar que era um plano diabólico para você 

não vir ao programa” 

1:06 Jô: “Tá menos nervosa” 

1:10 Tatá: “Tô e Tô apaixonada” 

1:13 Jô: “Eu tamém tô , eu tamém tô” 

1:37 Tatá: “que eu queria ser atriz,  eu queria fazê teatro” 

1:45 Tatá: “tentava fazê coisas de humor, mas num trabalhei só com isso” 

2:18 Jô:” Pra se fazer aquilo; pra enfrentá a plateia” 

2:32 Tatá “era o que eu ia dizê” 

2:44 Tatá: “Tá ótimo” 

5:06: Tatá: “Tava na academia, eu não era da academia, e uma amiga minha 

falô que sofreu bullyng lá”. 

 

Supressões: Aférese; (você > cê; estava > tava, está > tá) Apócope; (fazer > fazé; 

enfrentar > enfrentá; dizer > dizê); Apócope e monotongação (falou > falô)  e 

Síncope;( para > pra; também > tamém). 

 

Ocorrências de metaplasmos na fala dos informantes A, B, C e D 

 

 

Análise dos dados   
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De acordo com os dados tabulados, observamos que o informante A não fez uso 

da aférese, suprimiu duas vezes os erres finais dos verbos: fazer > fazé; narrar > narrá, 

casos de apócope e, ainda,  fez  uso da síncope duas vezes  na palavra: para > pra”. 

O informante B fez uso da aférese duas vezes  no verbo: estava > tava. No caso 

da apócope sua ocorrência foi maior : quatro vezes nos verbos fazer > fazé; produzir > 

produzi; lidar > lidá e ainda três uso de síncope na palavra: para > pra. 

Já o informante C da aférese foram duas vezes o na palavra: você > cê e no 

verbo: está> tá, o uso de apócope foram três vezes nos verbos: estou> tô; enfrentar > 

enfrentá e ainda de síncope foram seis vezes nas palavras:  para > pra e também > 

tamém.  

E  o informante D fez uso da aférese duas vezes nos verbos: está > tá; estava > 

tava, e também cinco vezes de apócope com os verbos: estou > tô; fazer > fazé; 

enfrentar > enfrentá; dizer > dizê e não fez uso da síncope. 

O total de ocorrências de metaplasmos foi o de 31 vezes e o  mais recorrente foi 

o fenômeno apócope (14 vezes), queda de fonemas no final da sílaba, seguido da 

síncope, queda de fonemas no meio da sílaba (11 vezes)  e da aférese, queda de fonema 

no início da sílaba (6 vezes).   

 

Considerações finais 

 

De acordo com a pesquisa realizada, observamos na fala dos falantes cultos,  

entrevistadores e convidados de programas de entrevistas, a presença dos metaplasmos 

de supressão, corroborando as assertivas de pesquisadores sobre os fenômenos da 

linguagem, ao afirmarem que esses metaplasmos  fazem parte do vernáculo brasileiro 

mais geral, estão presentes na fala de todos os brasileiros. 

Esses estudos comprovam que a supressão da sílaba inicial “es” do verbo estar 

em tá, tô e o apagamento do /r/ em final de sílaba não é um fenômeno só na fala de 

pessoas com baixa ou nula escolaridade, é recorrente também na fala de pessoas cultas, 

tornando-se um forma  variante. 
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Diante desse fato, podemos afirmar que a variação da língua e o uso de 

metaplasmos são comum a todos falantes da língua portuguesa no Brasil, assim como 

afirma Bagno (1999) “ acreditar que apenas pessoas sem instruções falam tudo errado é 

apenas um mito e trata-se de um grande preconceito”.   
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A VARIAÇÃO CONCEITUAL PRESENTE NA ABORDAGEM DE UNIDADES 

POLILEXICAIS 

 

Diego Junior Oliveira de Azevedo (G-UENP/CJ) 

Orientador: Fernando Moreno da Silva (UENP/CJ) 

 

Resumo: Os estudos referentes às unidades fraseológicas constituem um campo relativamente 

recente dentro das pesquisas linguísticas, de modo que estabelecer uma nítida fronteira entre os 

frasemas ainda é uma tarefa difícil. Todavia, as unidades polilexicais fazem parte da língua e 

são de uso cotidiano pelos falantes de um dado idioma. Visto esse panorama, o presente 

trabalho, realizado por meio de uma pesquisa de campo com 41 professores da educação básica 

da região Norte Pioneiro do estado do Paraná, tem como objetivo verificar a variação conceitual 

a respeito das unidades especiais do léxico presentes nos exemplos de expressões idiomáticas 

apresentados pelos docentes pesquisados. A análise dos dados apontou para as seguintes 

considerações: (i) grande parte dos professores cometem equívocos na classificação das 

unidades polilexicais e (ii) a atividade docente tem poucas orientações por parte dos 

documentos oficiais sobre quais unidades lexicais devem ser ensinadas. Diante desse cenário, 

salienta-se para a necessidade de uma melhor delimitação dos conceitos referentes às diversas 

unidades fraseológicas, bem como uma maior aproximação entre as correntes teóricas e a 

prática docente.   

Palavras chaves: Léxico. Unidades polilexicais. Expressões idiomáticas. 

 

Introdução 

 

Os estudos referentes ao léxico deparam-se cada vez mais com a tarefa de 

debruçar-se sobre as unidades de significação superior à palavra. Com isso, disciplinas 

como a lexicologia e lexicografia, bem como áreas de interdisciplinaridade como a 

fraseologia têm por finalidade o desenvolvimento epistemológico relacionado a tal 

tema. 

A razão que levou à presente pesquisa centra-se na baixa abordagem das 

unidades especiais do léxico em aulas de língua materna. Dessa forma, busca-se 

investigar se os docentes da educação básica têm conhecimento suficiente para trabalhar 

tal conteúdo.  

Ao tomar como unidade de estudo as expressões idiomáticas (EI’s), o 

presente trabalho também analisa o nível de conhecimento dos docentes referente às 

diversas unidades fraseológicas (UF’s), pois, além da formação docente falha no que se 
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refere ao léxico, é saliente pontuar que os documentos oficiais que regem o ensino 

básico (Parâmetros Curriculares Nacionais, Diretrizes Curriculares Estaduais etc.) não 

deixam claro quais aspectos do léxico devem ser abordados em aulas de língua materna. 

Dessa forma, buscou-se estabelecer um panorama da compreensão de professores da 

educação básica da região Norte Pioneiro do estado do Paraná referente às unidades 

polilexicais. 

Para tanto, o trabalho divide-se, basicamente, em duas partes: (i) 

apresentação dos aspectos teóricos que fundamentam os estudos do léxico e (ii) análise 

e discussão dos dados coletados por meio da pesquisa de campo.  

 

Fundamentação teórica 

 

O conceito de léxico 

 

A língua, excluído o seu papel social de ser instrumento de interação, pode 

ser entendida a partir de dois olhares: o léxico e gramática. O primeiro se configura 

como um sistema aberto e em constante ampliação; já o segundo é marcado por um 

sistema fechado e constituído de regras. 

O dicionário Houaiss (2009) aponta na sua terceira acepção para o verbete 

“léxico” a seguinte definição: “repertório de palavras existentes numa determinada 

língua”. Biderman (2001, p. 13), por sua vez, destaca que “o léxico de uma língua 

constitui uma forma de registrar o conhecimento do universo”. Todavia, não é apenas 

um elemento linguístico, pois é parte do repertório cultural de cada sociedade. 

Antunes (2007, apud RESENDE, 2012, p. 02), ao definir o léxico afirma: 

  

O léxico é um conjunto relativamente extenso de palavras, à 

disposição dos falantes, as quais constituem as unidades de base com 

que construímos o sentido de nossos enunciados. [...]. É mais do que 

uma lista de palavras à disposição dos falantes. É mais do que um 

repertório de unidades. É um depositório de recortes com que cada 

comunidade vê o mundo. 
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O léxico, portanto, constitui as bases com as quais o homem constrói o 

sentido de seus enunciados em função de ser o elemento a partir do qual se alcança o 

conhecimento da realidade investigada. Em outras palavras, é por meio das unidades 

léxicas, falada ou escrita que se alcança a noção dos objetos presentes na sociedade. 

Quanto às ciências que se dedicam ao estudo desse tema, três grandes ramos 

do saber se voltam para a temática com enfoques diferentes. A lexicologia tem como 

objetivo trabalhar com as questões teóricas que embasam o trabalho com léxico. 

Voltado aos aspectos práticos, tem-se a lexicografia que se preocupa com a elaboração 

de obras para o registro do repertório de palavras de cada língua. A terminologia, cujo 

surgimento está vinculado aos trabalhos desenvolvidos na chamada Escola de Viena, 

tem como objeto o léxico especializado de cada área do conhecimento. 

Em caráter interdisciplinar, outra grande área do saber também tem se 

destacado por suas contribuições referentes às unidades lexicais. Essa área é chamada 

de fraseologia e deve seu desenvolvimento especialmente aos linguistas russos. Embora 

as postulações sobre essa ciência ou subárea da lexicologia remetam ao início do século 

XX, sua abordagem ganhará consistência somente no final do século XX com trabalhos 

relacionados ao ensino de línguas estrangeira (MONTEIRO-PLANTIN, 2014).  

 

 Fraseologia  

 

Pautando em Pottier (1978, p. 269-270), as unidades do léxico são 

classificadas da seguinte maneira: 

  
a) Lexia simples: unidade formada por um único elemento. Ex. café, casa 

etc.  

 

b) Lexia composta: unidades formuladas por mais de um elemento separado 

por hífen. Ex. couve-flor, guarda-chuva etc.  
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c) Lexia complexa: unidades formadas por mais de um elemento (sem hífen) 

formando sequências estereotipadas. Ex. à moda da casa, risco de vida etc. 

 

d) Lexia textual: unidades polilexicais na qual se insere as lexias maiores 

como provérbios e expressões idiomáticas. É uma classificação próxima à lexia 

complexa. 

 

Assim, no universo dos estudos lexicológicos não só a palavra constitui 

objeto de estudo, mas também as unidades lexicalizadas. Por lexicalização, entende-se o 

fenômeno pelo qual sequências linguísticas assumem o valor e a função de uma lexia 

simples. Será, justamente, essas unidades lexicalizadas (plena ou parcialmente) que a 

fraseologia tomará como objeto de estudo e se desenvolverá epistemologicamente. 

Segundo Monteiro-Plantin (2014, p. 122), as UF’s são “constituídas por 

pelo menos dois elementos, que se apresentam de forma mais ou menos fixa, com certo 

grau de idiomaticidade, convencionalizadas pelo uso e que constituem a competência 

discursiva dos falantes [...]”. Dentro do léxico especial, todavia, pode-se nomear alguns 

agrupamentos idiossincráticos. Sanromán (2001), por exemplo, ao abordar as UF’s, 

distingue as unidades polilexicais em dois grandes grupos: frasemas pragmáticos e 

frasemas semânticos. Este, por sua vez, pode ser subdividido em: (i) frasema completo, 

(ii) quase-frasema e (iii) semi-frasema, os quais são representados por unidades 

especificas. 

 

2.1.1  FRASEMA PRAGMÁTICO  

 

São as fórmulas de rotina como as expressões usadas socialmente (Ex.: 

“bom dia!”, “tudo bem?” etc.) e também os modelos comerciais (Ex.: “venho por meio 

deste”, “Acusamos o recebimento”).  Monteiro-Plantin (2014, p. 73) afirma que “Os 

pragmatemas estão presentes em todas as línguas e culturas, como condição à 

participação social e para a inclusão do falante na categoria de bem-educado”. É 
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chamado de pragmatema por ter de seu uso restrito ao cumprimento de uma finalidade 

social. 

 

 FRASEMAS SEMÂNTICOS  

 

Sanromán (2001, p. 184) define os frasemas semânticos como “uma 

combinação de dois ou mais lexemas A e B, cujo significante é a soma regular dos 

significantes dos lexemas constituintes /A + B/, mas cujo significado, é diferente do da 

soma dos significados dos lexemas constituintes”. Nesse campo, três grupos 

fraseológicos são destacados: os frasemas completos, os semi-frasemas e os quase-

frasemas.  

Os frasemas completos são assim denominados por apresentar todas as 

caraterísticas referentes às unidades polilexicais. Esse grupo é composto pelas EI’s e 

pelos provérbios. EI é definida por Xatara (1998, p. 149) como “uma lexia complexa 

indecomponível, conotativa e cristalizada em um idioma pela tradição cultural”. Os 

provérbios, por sua vez, são enunciados que visam causar reflexão moral nos indivíduos 

a que se destinam. O fato de ser motivador de reflexões morais é o que os diferencia das 

EI’s. 

Semi-frasemas é a atribuição dada às colocações, pois não comportam as 

mesmas características das unidades anteriores. Gama (2009, p. 14) afirma que “A 

principal característica apresentada sobre as colocações é a frequência de co-aparição 

dos elementos que as compõem”. São formações dentro do léxico que, pelo uso, sempre 

se apresenta da mesma forma. Nessa UF’s, ao contrário das EI’s e dos provérbios, 

apenas um dos elementos constituintes perderá seu valor semântico em função da 

influência de um arquelexema. 

Os quase-frasemas, segundo Sanromán (2001, p. 181), são unidades “em 

que, para além de se conservarem os sentidos dos lexemas que os constituem, 

acrescenta-se um novo sentido que não é dedutível da simples soma dos sentidos dos 

lexemas constituintes”. Entre as nomenclaturas presentes nesse grupo, têm-se: o bordão 

(palavra, frase ou expressão que um indivíduo repete significativamente ao falar ou 
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escrever), slogan (Expressão concisa, fácil de lembrar, utilizada em campanhas 

políticas, de publicidade, de propaganda, para lançar um produto, uma marca etc.), 

estereótipo (expressão que veicula ideias pré-concebidas), clichê (expressão muito 

repetida que pode ou não remeter a um estereótipo), locuções (grupo de palavras que 

exercem a função de lexias simples), entre outras nomenclaturas. O quadro a seguir tem 

por finalidade clarear os aspectos teóricos apresentados.  

 

QUADRO 1: EXEMPLOS DE FRASEMAS 

UNIDADE FRASEOLÓGICA EXEMPLOS 

 

Frasemas pragmáticos → 
(pragmatemas) 

 

 

“Bom dia!” 

“Acusamos o recebimento” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frasemas semânticos 

 

 

 

 

 

 

 

Frasemas 

completos 

 

Expressão 

idiomática 

 

 

“Chutar o pau da barraca” 

 

Provérbio  

 

“Agua mole pedra dura tanto bate 

até que fura” 

 

Semi-

frasemas 

 

 

Colocações  

 

“Vinho tinto” 

 

 

 

 

Quase-

frasemas 

 

Bordão 

 

 

 “Foi sem querer querendo” 

(Chaves) 

 

Slogan 

 

 

“Dedicação total a você” (Casas 

Bahia) 

 

Estereótipo “O Brasil é o país do futebol” 

Clichê “Viveram felizes para sempre” 

Locuções “Nossa Senhora!” 

                                       Fonte: elaboração própria 

 

 Metodologia 
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O presente trabalho foi realizado por meio de uma pesquisa de campo com 

41 professores, na qual foram aplicados questionários a professores da educação básica 

de escolas dos municípios de Jacarezinho/PR, Santo Antônio da Platina/PR e 

Cambará/PR. Também foram pesquisados docentes da educação básica em formação 

continuada da região de Jacarezinho e Cornélio Procópio/PR. Os docentes atuam tanto 

na rede particular quanto na rede pública de ensino e correspondem a um grupo 

diversificado no aspecto experiência: desde aqueles que estavam iniciando a carreira 

quanto professores com mais de 25 anos em sala de aula.   

Os dados analisados são um recorte dentro de uma pesquisa maior vinculada 

à iniciação científica. Dessa forma, limitou-se na presente discussão a estudar apenas os 

exemplos apresentados à questão “poderia dar exemplos de expressões idiomáticas?”. 

Para a classificação de quais unidades eram EI’s, tomou-se como critério os dicionários 

especiais de Riva (2009) e Xatara (2013). Em relação às demais unidades, foram 

classificadas pautadas nas características que apresentavam e as tornavam aptas a 

pertencer em suas respectivas tipologias. 

 

 Resultados 

 

 Para melhor compreensão dos resultados, foi produzido um quadro com os 

exemplos destacados pelos docentes. Essas unidades foram classificadas quanto à 

terminologia fraseológica a fim de demonstrar a variação conceitual presente na 

concepção dos docentes sobre EI’s. Os exemplos transcritos encontram-se na forma 

como foram apresentadas pelos docentes pesquisados. 
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QUADRO 2: EXEMPLOS DE EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS APRESENTADAS 

PELOS PROFESSORES 

UNIDADES APRESENTADAS CLASSIFICAÇÃO QUANTO À 

TERMINOLOGIA FRASEOLÓGICA 

O tiro saiu pela culatra Expressão idiomática 

Bater pernas Expressão idiomática  

Estender a mão a Expressão idiomática 

Sair com o rabo entre as pernas Expressão idiomática 

Trocar o certo pelo duvidoso Expressão idiomática 

Dar uma colher de chá Expressão idiomática 

Saber com quantos paus se faz uma canoa Expressão idiomática 

Trocar gato por lebre Expressão idiomática 

Advogado do diabo Expressão idiomática 

Sem eira nem beira Expressão idiomática 

Nas coxas Expressão idiomáticas 

Sangue nos olhos Expressão idiomática 

Mar de rosas Expressão idiomática 

Engolir sapo  Expressão idiomática 

Pisar na bola  Expressão idiomática 

Cara de pau  Expressão idiomática 

Tá tranquilo, tá favorável Bordão  

É nóis que voa Gíria 

De boa Locução adverbial de modo 

Desceu quadrado Expressão idiomática 

Pisar em ovos Expressão idiomática 

Meter o pé na jaca Expressão idiomática 

Descascar esse abacaxi Expressão idiomática 

Corda no pescoço Expressão idiomática (variação da forma 

“com a corda no pescoço”) 
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Pintando o sete Expressão idiomática 

Chutar o balde Expressão idiomática 

Mão na roda Expressão idiomática 

Pé na cova Expressão idiomática 

Cabeça de vento Expressão idiomática 

Encher o caneco Expressão idiomática 

Pincelada no assunto Figura de linguagem - metáfora 

Entrar pelo cano Expressão idiomática 

Andar na linha Expressão idiomática 

Encher o saco Expressão idiomática 

Bater com as botas Expressão idiomática (variação da forma 

“bater as botas”) 

Pendurar as chuteiras Expressão idiomática 

Agarrar algo com unhas e dentes Expressão idiomática (variação da forma 

“com unhas e dentes”, pois as duas 

primeiras palavras não pertencem à 

expressão”) 

Beber água que passarinho não bebe Expressão idiomática (variação da forma 

“água que passarinho não bebe”) 

Tipo Gíria/pragmatema  

Aí Gíria/pragmatema 

Nossa Senhora! Locução interjetiva 

Daí ele pegô Gíria 

É pra acabar Gíria 

Só Jesus na causa Bordão 

Credo! Interjeição 

Ao pé da letra Expressão idiomática 

Chutar o pau da barraca Expressão idiomática 

Quebrar o galho Expressão idiomática 



 

88 
Anais do I Simpósio de Variação Linguística e Ensino da UENP, ano 1, n.1, Out. 2016.  

Segurar vela Expressão idiomática 

Bater as botas Expressão idiomática 

Boca de siri Expressão idiomática (variação da forma 

“com boca de siri”) 

Ai meu Deus! Locução interjetiva 

São e salvo! Colocação 

Até mais! Pragmatema 

Mamão com açúcar Expressão idiomática 

Acertar na mosca  Expressão idiomática 

Tremer como vara verde Expressão idiomática 

Matar cachorro a grito Expressão idiomática 

Olho de peixe morto Expressão idiomática 

Ver estrelas Expressão idiomática 

Com o rei na barriga Expressão idiomática 

Acabar em pizza  Expressão idiomática 

Dor de cotovelo Expressão idiomática 

A bruxa está solta Expressão idiomática 

A casa caiu Expressão idiomática 

Cair a ficha Expressão idiomática 

Já vi esse filme Sem nomenclatura 

Não dá em nada Sem nomenclatura 

Rir para não chorar Bordão 

Comer hot dog Gíria  

Jogar voleibol Gíria 

Quero o menu Gíria 

Vou comer croissant Gíria 

Vou comprar uma maionese Gíria 

Fiz estrogonofe de frango Gíria  

Quebrei o abajur Gíria 
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Vou fazer um mousse Gíria 

Riscar do mapa Expressão idiomática 

A Deus dará Expressão idiomática 

Barra pesada Expressão idiomática 

Conversa para boi dormir Expressão idiomática 

A casa da mãe Joana Expressão idiomática  

A céu aberto Expressão idiomática 

Encher linguiça Expressão idiomática 

Beber desta água Sem nomenclatura 

Sempre volta Sem nomenclatura 

A última bolacha do pacote Expressão idiomática 

 

Quantitativamente, a presença das diversas UF’s nos exemplos de 

expressões idiomáticas revela uma confusão conceitual referente a cada tipologia, pois 

38% dos exemplos não são EI’s ou apresentam varrições quanto à forma canônica das 

referidas unidades. Veja-se o gráfico. 
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Os dados alcançados revelam significativa confusão no que é compreendido 

como EI. A análise dos questionários revelou que: dos 85 exemplos, apenas 55 eram 

EI’s na forma canônica. O restante foi distribuído entre as seguintes nomenclaturas: 

gíria: 13; bordão: 3; EI’s com variação: 5; figuras de linguagem: 1; interjeição: 1; 

locução interjetiva: 2; colocação: 1; pragmatema: 3; unidades sem nomenclatura: 4; 

locução adverbial: 1; o que totaliza 34 enunciados que não são EI’s ou apresenta 

variações.  

Além da significativa confusão conceitual, salienta-se, também, para o fato 

de muitos exemplos ferirem a principal característica referente às unidades polilexicais 

que é a composição por mais de uma lexia. Entre os exemplos que se enquadram nessa 

situação, destaca-se: “tipo”, “credo”, “aí” entre outras unidades que são apenas lexias 

simples. 
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 Considerações finais 

 

                 Ao ter abordado a concepção de EI’s para professores da educação básica na 

região Norte Pioneiro do estado do Paraná, o presente trabalho mostrou que o não 

tratamento do léxico especial em aulas de língua materna tem como fator de grande 

contribuição o baixo grau de conhecimento por parte dos docentes no que se refere a 

essa temática. 

Nessa situação, pode-se inferir que não apenas a pouca orientação por parte 

dos documentos oficiais para a educação básica seja a responsável pela marginalização 

do léxico em aulas de língua materna. Ou seja, o ensino superior também deixa a 

desejar, visto que a formação docente apresenta lacunas que refletem na maneira como é 

conduzido o estudo dos temas próprios de cada disciplina. 

Dessa forma, é possível pontuar significativa confusão quanto às 

nomenclaturas fraseológicas, isto é, as diferentes UF’s são tomadas como sinônimas e, 

portanto, desconsideradas as características particulares de cada unidade. Assim, pode-

se destacar dois campos que se despontam como perspectivas de estudo: (i) a busca por 

maior clareza entre as fronteiras de cada UF’s e (ii) busca por maior aproximação entre 

a teoria fraseológica prática docente em sala de aula. 
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Resumo: Este artigo apresenta um estudo realizado sobre a relação entre a variação linguística e 

o uso dos quadrinhos no ensino dos metaplasmos. Com vistas a partir da pedagogia da variação 

linguística, proposta por Marcos Bagno, por meio do livro Nada na língua é por acaso, 

relacionada à exploração da revista do Chico Bento de Maurício de Sousa. Analisar alguns 

metaplasmos utilizados na comunicação e comentar como o sujeito se beneficia dessas 

mudanças cotidianamente. Sendo importante destacar que a maneira de falar do individuo é um 

desafio no estudo da variação sociolinguística, nenhum falante utiliza a língua da mesma forma 

em todas as ocasiões, o que difere é a escolha entre várias possibilidades de expressão. Desse 

modo é imprescindível considerar que, numa expressão linguística, a variação pode ser utilizada 

tanto na fala como na escrita. 

 

Palavras-chave:  Variação Linguística. Metaplasmos. Quadrinhos. Ensino. 

 

  

 

 Introdução 

 

A variação linguística estuda as mudanças ocorridas em uma língua, sendo 

provocadas por seus falantes, mais especificamente em uma região ou um país, sendo 

considerada também a influência dos fatores culturais. Mudanças que ocorrem, 

cotidianamente, por se utilizar formas mais rápidas e práticas de expressão, o que 

consequentemente causam modificações na forma de se comunicar e alteram 

foneticamente a utilização das palavras. Muitas vezes no uso da língua se questiona 

sobre a noção de certo e errado, como realmente se deve dizer uma palavra ou colocá-la 

em uma frase. 

É preciso ensinar a escrever de acordo com a norma culta, mas sem tentar criar 

uma língua falada “artificial” e estipulando como “erradas” as pronúncias que são os 

resultados culturais do idioma, pois, a língua falada é a aprendida pelo falante em seu 
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contato com a família e com a comunidade ao longo da vida, devendo ser consideradas 

dentro da sociolinguística. Afinal, a fala é uma das marcas de diferenciação entre o 

homem e os demais animais.  

Com vista nos pressupostos, acredita-se que explorar metaplasmos por meio 

dos quadrinhos, torna o conteúdo mais fácil para ser assimilado pelos alunos e também 

mais atrativo no trabalho em sala de aula. 

 

 Metodologia 

 

O método utilizado é o de pesquisa bibliográfica, por meio alguns trabalhos, 

artigos e monografias sobre a temática, além de ser alicerçada principalmente na obra 

Nada na língua é por acaso de Marcos Bagno (2007). 

Considerando esta série de informações, espera-se do leitor uma auto avaliação 

sobre a maneira que desenvolve suas habilidades de escrita e oralidade, fazendo-o 

refletir sobre o uso de quadrinhos e sua contribuição para o aprendizado dos 

metaplasmos.  

 

 A variação linguística e o uso dos quadrinhos no ensino dos metaplasmos 

 

 Sobre a personagem 

 

Francisco Antônio Felício Bento, mais conhecido como "Chico Bento" foi 

criado pelo roteirista Maurício de Sousa em 1961 e lançado em revista própria em 

agosto de 1982.  

 Chico Bento é uma montagem de características que vi e vivi na 

minha infância [...] Mas definitivamente Chico Bento é mais um 

tio-avô meu, roceiro de Taboão (entre Mogi e Santa Isabel), que 

nem cheguei a conhecer pessoalmente, mas de quem conheci 

inúmeras histórias hilariantes, contadas pela minha avó 

(SOUSA, 2002).  
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 Chico foi inspirado no tio-avô de Maurício. É um caipira do interior de 

São Paulo, tem um comportamento simples, humilde, muito comunicativo, adora fazer 

novas amizades, preservar a natureza, porém fica perceptível que não gosta de estudar e 

que muitas vezes ignora as observações feitas por Dona Marocas, sua professora. Esse 

comportamento diante dos estudos faz com que Chico sempre mantenha a variação 

linguística e, muitas vezes, é chamado de “caipira”, por seu modo de falar que foi 

aprendido com seus pais. 

 

 Metaplasmos 

 

As alterações fonéticas na língua são chamadas de metaplasmos ou metaplasma, 

modificações estas que acontecem em determinadas palavras ao longo do tempo, com a 

evolução da língua (CRUZ et al, 2010). 

 Podemos separar essas mudanças em 3 leis de alteração fonética,  para explicar 

essas divisões nos utilizaremos de algumas tirinhas do personagem Chico Bento de 

Maurício de Souza. 

• Lei do menor esforço: simplificação dos sons emitidos; 

• Lei da permanência da consoante inicial: a consoante inicial é a mesma que o 

vocábulo de origem; 

• Lei da permanência da sílaba tônica: a sílaba tônica usada é a mesma que o 

vocábulo de origem. Podendo ocorrer pela adição, supressão ou modificação dos sons.  

 

Metaplasmos por adição de sons: 

 

• Prótese; 

• Epêntese; 

• Paragoge; 

 

Metaplasmos por supressão de sons: 
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• Aférese; 

• Sincope; 

• Apócope; 

• Crase; 

• Haplologia; 

• Elisão (Sinalefa); 

 

 Metaplasmos por modificação de sons: 

 

 Por transposição: 

 

• Metátese; 

• Hipértese; 

• Hiperbibasmo; 

• Diástole; 

• Sistole; 

 

Por transformação: 

 

• Apofonia; 

• Assimilação; 

• Consonantização; 

• Vocalização; 

• Nasalização; 

• Desnasalização; 

• Monotongação; 

• Ditongação; 

• Metafonia; 

• Palatização; 
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• Sonorização; 

• Desvozeamento. 

 

Uso dos quadrinhos para exemplificação 

 

A mudança na língua gera alteração na estrutura do vocábulo e isso ocorre 

através do tempo, essas mudanças são importantes para que possamos perceber que a 

língua não é única e que ela está em constante transformação, às vezes de forma lenta, 

mas nunca estática. A aprendizagem de um conteúdo se torna de mais fácil assimilação 

quando nos utilizamos de recursos de imagem como os quadrinhos. Conforme análise a 

seguir: 

 

 

Figura 1 

Fonte: http://turmadamonica.uol.com.br/cronicas/o-veiochico 

 

• Dissimilação: troca do /e/ por /i/; 

• Nasalização: passagem de fonema oral a nasal: bonu > “bom” “bão”. 
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Figura 2 

Fonte: http://turmadamonica.uol.com.br/cronicas/o-veiochico 

 

• Nasalização: Num; 

• Crase: Pr’eu (Para eu) supressão de fonemas unindo duas palavras; 

• Metátese: Drumi (Dormir), Pru (Por) e Drumindo (Dormindo) transposição, 

deslocamento do fonema na mesma sílaba; 

• Apócope: Drumi (Dormir) supressão do fonema final; 

• Síncope: Fio (Filho) omissão do fonema no meio da palavra. 

 

 

Figura 3 

Fonte: http://turmadamonica.uol.com.br/cronicas/o-veiochico 

 

• Epêntese: Faiz (Faz) acréscimo no interior da palavra. 
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• Aférese: Tão (Estão) supressão no início da palavra 

• Dissimilação: Di (De), i (e), qui (que) troca do /e/ por /i/, Bunita (Bonita) troca 

do /o/ por /u/. 

O personagem Chico Bento retrata muito bem o uso da língua de maneira 

informal e serve como base para exploração dos motivos e benefícios dos falantes da 

língua portuguesa que fazem uso dos metaplasmos. “A língua portuguesa falada no 

Brasil apresenta uma unidade surpreendente”, conforme Bagno (2015, p.25), este é o 

mito de maior gravidade dos que compõe a mitologia do preconceito linguístico no 

Brasil, sendo prejudicial à educação, pois, não reconhece a verdadeira diversidade do 

português falado, a escola tenta impor sua norma gramatical como se ela fosse, de fato, 

a língua comum a todos os brasileiros. 

A partir das escolhas dos quadrinhos se observa que Chico, bem como as 

outras personagens que se utilizam da alteração metaplasmática, se sentem mais a 

vontade e seguros em falar como aprenderam. Dona Marocas (professora de Chico) 

mesmo explicando algumas vezes como seria a “correta” pronúncia de determinadas 

palavras, não consegue passar a noção de adequado e inadequado.  
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Figura 4 

Fonte: http://turmadamonica.uol.com.br/cronicas/o-veiochico 

 

Assim, nota-se que a personagem não se identifica com as regras da “língua 

culta” e continua se utilizando de uma variação linguística para se expressar melhor e 

enfatizar alguns sentimentos que possui. 

 

 Considerações finais 

 

O ser humano tenta evoluir a cada dia criando formas mais fáceis e práticas de se 

viver, modificar sua língua se tornou um desses caminhos. 

Conforme Bagno (2007) a necessidade da consideração das mais diversas 

formas de se comunicar sem que isso se torne um preconceito, é um objetivo que deve 

ser estabelecido pela educação e difundido por todos no meio escolar. Além de se tornar 

comum em nosso cotidiano. Porém vemos uma crescente produção de trabalhos nesse 

campo científico, sem nenhuma efetivação em nossa realidade diária. 
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Resumo: Esta comunicação aborda a narrativa juvenil Longas cartas para ninguém, de Júlio 

Emílio Braz, que integra o PNBE (Programa Nacional Biblioteca da Escola) Temático 2013, e 

tem o objetivo de analisar, em especial, o foco narrativo, as ilustrações e a linguagem no que 

concerne a representação do jovem, destacando, ainda, que alguns de seus traços a aproximam 

do Bildungsroman ou romance de formação. Esta proposta integra o projeto de pesquisa “A 

narrativa juvenil que chega à escola pública: leituras”, e se vincula à linha de pesquisa “Leituras 

de literatura e formação do leitor”, do Grupo de Pesquisa “Leituras literárias: teoria crítica, 

análise e ensino”, UENP/CJ. O interesse por livros que compõem o acervo para o Ensino Médio 

do PNBE ocorre pelo reconhecimento de que a narrativa juvenil ganha cada vez mais destaque 

na formação do leitor, seja pelo crescimento editorial seja pela produção de alta qualidade. 
 

Palavras-chave: Narrativa juvenil; leitura; Longas cartas para ninguém; PNBE. 

 

 

Introdução 

 

O PNBE (Programa Nacional Biblioteca da Escola) foi criado em 1997 com o 

intuito de incentivar a leitura literária de alunos da escola pública que, muitas vezes, não 

têm condições financeiras para adquirir um livro. Visa, também, formar alunos e 

professores leitores permanentes. Atualmente, distribui acervos literários para todas as 

bibliotecas públicas do ensino básico, abrangendo desde a educação infantil e de jovens 

e adultos (EJA), até o ensino fundamental e médio. Contudo, esse programa não nasceu 

repentinamente, pois 

 

 

faz parte de uma trajetória que reúne outras ações do governo federal 

na área da leitura, tais como o Programa Nacional Salas de Leitura, 

instituído em 1984 e transformado em Programa Nacional Salas de 

Leitura/Bibliotecas Escolares em 1988; o Programa Nacional de 

Incentivo à Leitura (Proler), criado pela Biblioteca Nacional em 1992; 

e o Pró-Leitura, também iniciado em 1992, numa iniciativa conjunta 

do MEC, Secretarias de Educação dos Estados, Universidades e o 

governo francês; e o Programa Nacional Biblioteca do Professor, que 

funcionou de 1994 a 1997, sendo substituído pelo PNBE 
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(BEREBLUN; PAIVA, 2006; Brasil, 2009; UFMG, 2012 apud 

COSSON; PAIVA, 2014. p. 478) 
 

 

Os livros inscritos passam pela avaliação de mestres e doutores antes de chegar 

às bibliotecas. Rildo Cosson, no artigo “Avaliação pedagógica de obras literárias”, frisa 

que a escolha dos livros que compõem os acervos objetiva “oportunizar o letramento 

literário, compreendido como o processo de apropriação da literatura enquanto 

construção literária de sentidos.” (2012, p. 67). Diz, ainda, que os critérios de escolha 

das obras não visam apenas a formação estética, mas também a formação do leitor. 

Ao fim do processo de seleção chegam livros excelentes que podem contribuir 

para a formação de leitores assíduos. No entanto, o programa deixa de atingir seu 

objetivo quando o acervo que poderia estar entre as leituras diárias dos alunos, acaba 

ficando sem uso por anos dentro da biblioteca, que, neste caso, se caracteriza mais como 

um depósito de livros. 

Infelizmente, isso acontece na maior escola estadual de Jacarezinho, no Paraná, 

onde o livro Longas cartas para ninguém estava na prateleira, mas não se encontrava 

cadastrado e teve seu primeiro empréstimo registrado em julho de 2016 para a 

realização desta análise. Essa pode ser a realidade de inúmeros livros com histórias 

fascinantes, capazes de despertar o gosto pela leitura. Além disso, foi perceptível a falta 

de conhecimento sobre o programa, confirmada quando as bibliotecárias foram 

questionadas sobre os acervos e demonstraram não saber do que se tratava. Diante 

disso, não é difícil de concluir que essa falta de informação possa ser constatada em 

alunos e professores também. 

Contudo, esses maus exemplos não diminuem a importância do Programa; é 

apenas um alerta para que haja capacitações que auxiliem professores, bibliotecários e 

toda a equipe escolar na inserção da literatura, não apenas nas aulas de estudo de texto, 

gramática, escolas literárias ou na preparação de candidatos no ingresso do ensino 

superior, mas na vida do aluno, para que eles, ao obterem prazer na leitura de uma 

narrativa juvenil, possam reconhecer a importância de uma obra literária. 

Em meio a um acervo de 50 livros, com os mais diversos gêneros, Longas cartas 
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para ninguém foi escolhido por trazer assuntos presentes na vivência jovem, fazendo 

com que eles, ao sentirem-se descritos na narrativa, estejam mais próximos de uma 

leitura prazerosa. Teve a sua primeira edição publicada em 1998 pela Ediouro, em 2001 

teve uma segunda edição, e só em 2011 teve seu projeto gráfico modificado pela editora 

Rovelle. As principais mudanças foram nas ilustrações, que pouco agregavam à leitura, 

e na diagramação da estrutura textual. 

Para a análise da narrativa juvenil, utilizou-se a grade elaborada por João Luís 

Cardoso Tápias Ceccantini em sua tese de doutorado, elaborada a fim de “explicar os 

termos empregados e a singularidade do que se pretende coletar e/ou analisar nas obras 

para cada tópico em causa” (2000, p. 79). 

Sobre o autor da narrativa, Júlio Emílio Braz é considerado um autodidata, 

adquiriu o hábito de leitura aos seis anos e atualmente já tem mais de 154 livros 

publicados, todos destinados a crianças e adolescentes. Em Longas cartas para ninguém 

retrata o adolescente aventureiro Fabrício em meio aos seus oito amigos que têm como 

líder e criador das aventuras, Rodrigo. Esse grupo se autodenominou de tribo e juntos se 

dedicam a todo tipo de experimentação em busca de adrenalina. 

A história é contada em forma de um desabafo ao qual somente o leitor tem 

acesso, e como o próprio protagonista diz, justificando o título, são “Cartas, é longas 

cartas para ninguém e, ao mesmo tempo, para um grande amigo. Em todas, nenhuma 

palavra, sequer um comentário ou acusação. Apenas um grande, monumental mesmo, 

ponto de interrogação” (BRAZ, 2011, p. 34). Nessas cartas Fabrício é o narrador-

protagonista e exprime suas emoções desde a alegria ao pular de bungee jumping até a 

tristeza e perplexidade quando seu melhor amigo, Rodrigo, comete suicídio sem razão 

aparente, já que aos olhos dos jovens ele tinha uma vida perfeita: 

 

Estávamos muito felizes naquele dia. O mundo nos pertencia e era 

alegre, feliz de mais. No céu, intensamente azul e brilhante, não se 

viam nuvens, nenhuma sequer. […] Nada parecia ter força de nos 

separar. Por isso acredito que qualquer um de vocês podem bem 

imaginar o que senti quando o telefone tocou e alguém me disse que 

Rodrigo morrera. Suicídio. […] Rodrigo era simplesmente tudo o que 

nós gostaríamos de ser se tivéssemos coragem ou determinação para 
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tanto (BRAZ, 2011, p. 16 e 30, grifo do autor). 
 

 

O tempo histórico não é definido com exatidão na história, mas trata-se de uma 

época atual, provavelmente ligada ao mesmo ano da publicação. A ação dura dois ou 

três meses, a partir do salto de bungee jump até o primeiro encontro dos amigos após a 

morte de Rodrigo e segue uma sequencia cronológica. Apesar de não haver muitos 

espaços na narrativa, é possível definir o macro como sendo a mesa de um bar, onde 

todos os amigos se reúnem pela última vez com Rodrigo expondo seus sonhos e 

deixando claro que haveria a separação do grupo, já que cada um iria morar em um 

lugar diferente ao encerrar o ensino médio; e o micro é o quarto de Fabrício, onde ele 

encontra refúgio para sentir a sua dor, e a escola, onde o grupo se reúne pela primeira 

vez após a morte do amigo.  

A escola é descrita como um ambiente desinteressante e inútil para Rodrigo, mas 

para seus amigos é um ambiente que proporciona novos horizontes e onde eles unificam 

a amizade. Nesta obra ela não tem um papel tão importante, e aparentemente só aparece 

porque o enfoque recai sobre os jovens em idade escolar. 

Apresenta discurso indireto-livre repleto de falas esparsas destacadas em itálico. 

Esse movimento de visão do narrador-protagonista promove profunda interação entre 

personagem e leitor. Ao passar da focalização externa à interna, permite que os 

sentimentos de Fabrício venham à tona, favorecendo uma entrada mais fácil no texto, na 

medida em que aproxima o leitor das emoções do personagem. 

O desfecho inicia-se abruptamente e com final aberto permite que o leitor tire 

suas próprias conclusões a respeito dos motivos que levaram Rodrigo a tirar a própria 

vida e também qual seria o destino de cada membro do grupo sem o principal elemento 

que os unia. Isso favorece a interação com o leitor, já que o final não está dado a ele. 

 

 

A Presença Juvenil 

 

Trata-se de uma narrativa juvenil de caráter psicológico, pois o foco do tema 

principal não consiste apenas em descrever ações físicas, mas sim em acompanhar com 
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o leitor a transição de pensamentos adolescentes para as decisões do mundo adulto e 

mostrar que a adolescência abrange um universo mais complexo. Como diz Gregorin 

essa é “Uma etapa da vida que entre as brincadeiras do mundo da criança e os assuntos 

sérios dos adultos, descortina-se um período transitório de suma importância para a 

construção do indivíduo” (2011, p. 18). 

Está organizada em estrutura linear, cronológica, breve, com fatos nem sempre 

encadeados a partir de relações lógico-causais. Articula-se em três momentos bem 

marcados com títulos e epígrafes representativas do que vai ocorrer. Apesar da divisão, 

não são fragmentados. 

A primeira unidade denomina-se “Portfólio”, que significa uma pasta para 

guardar algo, por isso parece mesmo tratar-se da vontade de deixar registradas as 

vivências entre os amigos. Nessa parte, Fabrício descreve cada membro do grupo 

evidenciando a personalidade de Rodrigo. A segunda unidade, chamada “Peregrinação”, 

pode ser entendida como toda a trajetória que Fabrício teve até compreender que seu 

amigo havia encerrado o tempo dele nesta vida e já estava de passagem para a 

eternidade. Assim, ele percebe que nada poderia mudar naquela situação e buscar 

respostas seria inútil. Também nesse capítulo, ele se questiona sobre os motivos que 

poderiam ter levado Rodrigo a tomar aquela decisão, chega até se culpar pelo 

acontecido. A terceira é composta de apenas seis páginas e o título, “Escolhas”, aborda a 

superação do jovem quando sofre um acidente, e passa a valorizar a vida. Como o título 

mesmo mostra, ele precisou fazer escolhas: viver ou morrer, seguir em frente ou desistir 

de tudo. 

No primeiro e no terceiro capítulos os verbos usados estão no pretérito perfeito, 

imperfeito e mais-que-perfeito, como neste trecho em que é descrito o que o grupo 

estava sentindo após reunirem-se na véspera do suicídio: “Estávamos muito felizes 

naquele dia. O mundo nos pertencia e era alegre, feliz demais” (BRAZ, 2011, p. 24). No 

segundo e no terceiro capítulos, o tempo verbal é trocado pelo presente, permanecendo 

só algumas vezes o pretérito perfeito, como nesta fala de Fabrício após o suicídio: 

“Nada existe, nada importa. A melancolia é infinita e dói, meu Deus como dói” (BRAZ, 

2011, p. 29). 
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O uso do presente faz com que o leitor se aproxime dos sentimentos e desespero 

que Fabrício sente, como se ele fosse alguém bem próximo. É como se os fatos 

estivessem acontecendo no exato momento da leitura. Além disso, pode ser entendido 

também que a dor dele, por ter sido tão intensa, ainda foi lembrada como algo no 

presente, como se percebe neste trecho em que o narrador-protagonista se responsabiliza 

indagando se poderia ter evitado algo: “Isso é muito confuso. Pior, enche a gente de 

culpa. Estou me sentindo culpado e nem sei bem o porquê” (BRAZ, 2011, p. 37). 

A alternância entre os verbos do presente, do pretérito perfeito e imperfeito faz 

com que as três partes se articulem. O presente intensifica a tensão do clímax, 

repentinamente interrompido por um corte narrativo e desfecho, como neste trecho em 

que Fabrício vê Rodrigo chamando-o em um sonho – não explicito a princípio: 

 

 

O grito de Rodrigo chega uns segundos antes da explosão bem atrás 

de mim. Viro-me a tempo de vê-lo desaparecer numa confusão de 

pequenas explosões alaranjadas e uma grossa fumaça negra, sua moto 

se desfazendo em incontáveis pedaços. Ele some e reaparece. Grita 

meu nome. Suplica que eu não o deixe para trás. Não me deixe, 

Fabrício! Acordei repentinamente e gritei: Não vou, não Rodrigo! 

(BRAZ, 2011, p. 64, grifos do autor) 
 

 

O momento da elocução é bem próximo do momento vivido, mas presumindo 

um narrador em transição para o amadurecimento. Tudo o que é contado parece ser 

escrito no mesmo dia do fato ocorrido, assim o leitor vive os acontecimentos juntamente 

com narrador sem nenhuma pista do que acontecerá em seguida, como no desfecho em 

que ele sente um imenso desejo viver após o acidente: 

 

 

Quando vi quão estou nem um pouco e estava indo embora, 

desesperei-me. Quis ficar e aqui estou. Pouco sei sobre essas coisas de 

morte e, sinceramente, não estou nem um pouco interessado em saber 

mais. Vou viver. Não como nos tempos da tribo. Não, não dá mais. 

Como farei nem sei. Um passo de cada vez, que a estrada é longa e 

cheia de armadilhas (BRAZ, 2011, p. 71). 
 

 

O único ponto de vista narrativo é o de Fabrício, que viveu todos os fatos 
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diretamente, sendo assumida uma perspectiva marcadamente subjetiva. De acordo com 

as definições de Ligia Chiappini nesta narrativa tem-se um narrador-protagonista 

restrito a mostrar os fatos ocorridos sem adentrar nos pensamentos dos demais 

personagens, isso permite que o leitor tire suas próprias conclusões sobre o que não 

ficou totalmente solucionado. Por vezes, Fabrício fala com os leitores: “Estávamos 

muito felizes naquele dia. […] Por isso, acredito que qualquer um de vocês pode bem 

imaginar o que senti quando, logo pela manhã, o telefone tocou e alguém me disse que 

Rodrigo morrera. Suícidio” (BRAZ, 2011, p. 24, grifo do autor). 

Há que se valorizar ainda o fato de não haver narrador onisciente à história que 

organize e interprete ao leitor a matéria narrativa, como ocorre na tradição de certo 

realismo menor ou da narrativa juvenil de cunho pedagogizante. Ao contrário desses 

tipos de narrativas, em Longas cartas para ninguém os temas mais complexos, não são 

tratados de forma moralizante ou com intuitos de ensinar, são apenas abordados nas 

vivencias dos jovens, como no momento em que Fabrício comenta sobre o 

companheirismo do grupo e o uso de drogas: “A gente se completava. Nos bastávamos. 

Gostávamos de estar juntos. Até um dos baseados de Lilo experimentamos” (BRAZ, 

2011, p. 22). 

No geral, a linguagem da obra é fluente, objetiva e transparente, sem 

complexidade, com frases curtas e diretas. Na fala dos personagens são empregados 

termos típicos da oralidade buscando um registro altamente informal, no intuito de 

tornar conveniente o fato de quem conta a história é um garoto de 16 anos. Merece 

destaque o emprego de muitas gírias, associadas ao universo jovem que, além de 

quebrar os clichês da linguagem bem comportada de certa literatura juvenil, contribuem 

para a verossimilhança da narração, como no momento em que Rodrigo questiona a 

tristeza de Fabrício: “Ei, cara, o que tá pegando?” (BRAZ, p. 55, 2011, grifos do 

autor). 

Percebe-se que Em Longas cartas para ninguém há uma linguagem atraente para 

adolescente, mesmo já seduzido pela linguagem da televisão, quadrinhos e videogames, 

pelo privilégio da oralidade na voz do narrador-protagonista. Contudo, há um 

desequilíbrio, quase que insignificante, de soluções: ao mesmo tempo que são 
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(re)produzidas frases espontâneas, valendo-se até de gíria, o que é coerente com o perfil 

dos personagens, são utilizados recursos que evidenciam o domínio da norma padrão. 

Isso constitui uma contradição linguística na construção dos personagens, tornando a 

narração menos convincente, como no uso dos pronomes oblíquos: “Deixem-me” 

(BRAZ, 2011, p. 32), “Devora-me” (BRAZ, 2011, p. 38), “Odeio-te” (BRAZ, 2011, p. 

40). Há também o uso, em uma fala de Rodrigo, do pronome pessoal “nós” (BRAZ, 

2011, p. 19), sendo que no restante é empregado “a gente”, por ser mais coloquial. Os 

poucos diálogos apresentados são breves, ágeis e funcionais. 

Ao falar da linguagem literária, Domício Proença Filho menciona que entre as 

suas características está a complexidade do discurso, pois “O texto literário é, ao mesmo 

tempo, um objeto linguístico e um  objeto estético” (2005, p. 37, grifos do autor). Isso, 

explica muito sobre os recursos usados por Júlio Emílio Braz, como as alterações nos 

tempos verbais e as variações linguísticas na fala jovem, que pretendem envolver o 

adolescente em outra realidade: a do mundo narrado. 

Dois fios temáticos centrais se entrelaçam na obra: o amadurecimento 

psicológico do narrador, que depois da angústia entende que seus questionamentos 

sobre os motivos que levaram o amigo ao suicídio nunca serão solucionados, e o 

suicídio. Essa temática assume extrema importância, já que segundo dados do mapa da 

violência 2014, a taxa de suicídio de jovens com idade entre 10 e 14 anos aumentou 

40% no país nos últimos 10 anos. Entre os jovens com idade entre 15 e 19 anos, o 

crescimento foi de 33%. Apesar do alarmante aumento, esse problema ainda é tratado 

como um tabu. Diante desses assuntos, vale ressaltar que o livro não é pedagogizante, 

pois aborda o assunto sem pretensões edificantes.  

Ao tocar nesses assuntos a obra aos poucos revela seu caráter emancipatório, 

abandonando o caráter adultocêntrico, já que os pais têm pouca participação no 

amadurecimento do jovem, pois só dependia dele a conclusão daquele problema. Assim, 

considera-se que o pano de fundo da obra é a transição da adolescência para as 

responsabilidades do mundo adulto. 

Ao ler o livro acompanha-se de perto o sofrimento de perda do personagem, de 

dúvida, até de culpa, pensando se poderia evitar ou que teria contribuído para tal coisa, e 
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também a sua superação, quando sofre um acidente no qual que se vê em risco iminente 

de morte e com esse choque, percebe novamente o sentido da vida. Ao final, quando ele 

aceita que nem tudo é passível de respostas, independente de quanto se procure, 

amadurece: “Rodrigo estava em nosso coração e isso seria uma pequena eternidade. 

Pronto. Não se fala mais nisso. [...] Lamentei que a gente não fosse mais se encontrar 

pelos caminhos da vida. Lamentei por ele. Que me perdoe Rodrigo, mas viver é 

fundamental!” (BRAZ, 2011, p.71). 

Além do suicídio, esse livro aborda outros assuntos comuns à vivência jovem, 

como as conversas entre Fabrício e Rodrigo sobre as frustrações nas tentativas de perder 

a virgindade aos 13 anos, e também quando fala das particularidades da tribo, com uma 

perspectiva bastante respeitosa às individualidades, como no trecho a seguir: 

 

 

Ninguém se metia na vida de ninguém. Ninguém perguntava sobre as 

preferências sexuais de Leandro ou ficava querendo saber quantas 

namoradas ele tinha ou se já tivera; se transava ou deixava de transar 

com elas – e mesmo, com quem transava. Nada mudou durante os 

tempos em que Lilo fumou maconha e, mesmo depois que ele garantiu 

que tinha largado, ninguém ficou fuçando seus bolsos atrás de um 

baseado. A vida era dele. Pouco ou nada se dizia sobre a mãe solteira 

de Suzana ou sobre os pais separados de Guilherme. Foi Letícia quem 

decidiu falar sobre o aborto que fizera um ano antes, quando vivia 

com um dos professores de outra escola em que estudou. Por isso, foi 

com a tribo que me abri depois de minha primeira vez com uma 

vizinha (BRÁZ, 2002, p. 22). 

 

 

Como temas complementares têm-se a satisfação dos adolescentes em sentir e 

buscar a adrenalina por meio da aventura e do perigo (o hedonismo), homossexualidade, 

aborto, uso de drogas, a transições próprias da adolescência: a sexualidade, pais 

ausentes, divórcio, a busca da identidade, a perda da inocência. Como diz Gregorin “O 

jovem leitor procura todos os dias ler e dialogar com o complexo mundo de incertezas 

que o rodeia” (2011, p.13), portanto, tais temas precisam servir como uma proposta de 

interação com o adolescente e não como uma imposição de valores. Assuntos tão 

polêmicos como esses precisam promover a humanização dos leitores, na medida em 

que se reconhecem, reconhecem seu espaço e seus semelhantes no mundo narrado. 
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Ainda segundo Gregorin, a escolha do conteúdo é de suma importância “para 

que se possa promover a discussão de temas importantes para a sociedade 

contemporânea e, sobretudo, para que o jovem compreenda melhor o momento em que 

vive, tornando-se mais plural em seu olhar e em sua visão de mundo” (2011, p. 81). 

Essa narrativa juvenil, diretamente ligada ao universo jovem, não poderia deixar 

de apresentar características do Bildungsroman. Wilma Maas explica-o como sendo uma 

“forma de romance que representa a formação do protagonista em seu início e trajetória 

até alcançar um determinado grau de perfectibilidade. […] deverá promover também a 

formação do leitor, de uma maneira mais ampla do que qualquer outro tipo de 

romance.” (apud Mongenstern, 2000, p. 19), ou seja, o enredo propicia o 

amadurecimento do protagonista e consequentemente, conduz ao amadurecimento do 

leitor. 

O narrador-protagonista passa pelas várias fases do amadurecimento e o leitor, 

acompanhando a história de perto, pode até ter vivido algo parecido e se identificar, 

amadurecendo também. Como explicam Cássia Farias e André Cardoso sobre as 

características do Bildungsroman: 

F 

 

nesse tipo de narrativa, as mudanças não são apenas percebidas pelo 

leitor ou fruto de sua interpretação, mas são percebidas também pela 

personagem, que reflete sobre elas; o percurso do protagonista é 

marcado por situações adversas, desilusões e sofrimento, sendo de se 

esperar que, em geral, o aprendizado venha pela tristeza e pela dor. 

(FARIAS; CARDOSO, 2014, p. 11) 

 

 

Mesmo com pouca participação no amadurecimento do narrador-protagonista, a 

representação da família na narrativa é feita em dois momentos: na primeira parte há os 

pais de Rodrigo que oferecem de tudo ao filho, viagens, bens materiais, mas são 

ausentes; num segundo momento Fabrício encontra aconchego e apoio no seu ambiente 

familiar pelo pai, mãe e irmão, que até vem de longe para ampará-lo. 

Contribuem para essa perspectiva do amadurecimento do jovem, as ilustrações 

do livro. Todas as páginas apresentam margens, as ilustrações de página inteira, são 
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colagens e tem cores quentes, inspiradas no jogo de tarô, coadunando com a ideia de 

jogo da vida ou da morte, do azar ou da sorte. As molduras que margeiam as páginas 

lembram portais. 

A abordagem visual expressa o mundo do inconsciente e dos sonhos por meio da 

escrita automática, colagem e decalcomania, técnicas típicas do movimento artístico 

surrealista, além disso apresenta traços cubistas em alguns desenhos e nas cores há 

traços expressionistas, pois há uma preocupação em expressar as emoções, os 

sentimentos e angústias transparecendo em cores vibrantes. Eles completam a obra e 

não dizem apenas o já está escrito, o óbvio, criando, assim uma leitura paralela ao texto, 

tendo, portanto, uma mensagem extremamente denotativa. Contornados a lápis preto, 

para reforçar a ideia de tristeza e dor, misturam várias imagens dentro de uma só, 

possibilitando várias interpretações numa única página. Há três vinhetas acompanhadas 

de título e poemas que desempenham um papel semelhante. 

A diagramação do livro é diferente do tradicional: as folhas são mais trabalhadas 

e com uma qualidade melhor. Há também, o uso do “parágrafo francês”, que consiste 

em um alinhamento apenas à esquerda e parágrafos marcados por um recuo negativo, 

exatamente o contrário dos parágrafos normais. Esse estilo objetiva o destaque das 

primeiras palavras do parágrafo, como “O grito […] Morte […] Eu desisto […] Livre” 

(BRAZ, 2011, p. 3 e 4). Cada um dos três capítulos abrem uma porta para uma fase do 

drama, dividindo-se não apenas pelos títulos e enunciados, mas também pelas margens 

da página: o primeiro mergulha o leitor num esporte radical acompanhado com as 

emoções de Fabrício. Está em vermelho para retratar a euforia, a adrenalina de toda 

aquela energia juvenil. O segundo tem margens roxas que acompanham a depressão e 

tristeza descritas nas palavras. O terceiro, respeitando a tradição, simboliza a superação 

e esperança com a cor verde, e expõe como Fabrício ficou bem próximo da morte e 

decidiu que não queria o mesmo destino do amigo.  

O desfecho, portanto, significa a libertação da angústia para uma vida totalmente 

renovada e madura. O texto é impresso em caracteres grandes, com isso, as 75 páginas, 

as quais incluem as vinhetas e ilustrações, acabam por configurar uma narrativa que tem 

o comprimento de um conto. 
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São vários os elementos que contribuem para a verossimilhança e 

consequentemente para a interação entre personagem e leitor. Nesta análise focou-se 

apenas nas ilustrações, foco narrativo e linguagem que agregam muito para que o leitor 

mais jovem, e mesmo sem experiências com o mundo da leitura, sinta a literatura como 

arte que pode estar presente em seus momentos de lazer e ser uma atividade prazerosa. 

 

Toda vez que há interação com os personagens, o leitor penetra com 

mais prazer no mundo narrado, buscando respostas para as suas 

angústias  às pouco compreendidas no mundo real. Fazer o leitor 

reconhecer seus problemas cotidianos na vivência dos personagens é, 

talvez, a maior contribuição de um narrador ao seu leitor: permitir sua 

entrada no mundo ficcional para que, ao retornar à realidade, ele 

consiga perceber melhor o papel que desempenha no espaço em que 

vive (FARIA, 1997, p. 64). 

 

 

Vale trazer à discussão Anne-Marie Chartier, pois a estudiosa levanta algumas 

questões que fazem refletir sobre a literatura dedicada as crianças e adolescentes. 

Segundo ela, é errôneo classificar qualquer obra dessa categoria como infanto-juvenil, é 

importante que haja uma triagem, já que ela pode ser lida por várias faixas etárias, e o 

mesmo acontece com os adolescentes, que podem gostar de livros direcionados a 

adultos. Ainda diz que muitas vezes a  “definição do alvo ‘infância e juventude’ seria 

também uma forma editorial e comercial. […] Podemos ter uma ideia desse tipo de 

escrita observando as transformações feitas pelas adaptações […] Encurta-se, corta-se, 

simplifica-se […] é também sempre uma censura” (2011, p. 133). Chartier usa esses 

argumentos com o objetivo de levar à reflexão sobre a seleção desse tipo de obra e não 

para depreciá-la. Como ela mesma diz sobre a importância desse tipo de texto: 

 

 

Pode-se ver a literatura infanto-juvenil como uma “boa-isca”, 

sedutora, agradável, eficaz para iniciar as crianças na leitura e numa 

leitura cada vez mais autônoma. Nessa perspectiva o objetivo não é 

mais a entrada na literatura, mas a entrada numa leitura individual, 

que não terá mais necessidade de ser guiada por mediadores 

autorizados como os bibliotecários ou os professores. O importante 

não é levar a ler literatura, mas, simplesmente, transformar as crianças 

e jovens em leitores. Pelas leituras infanto-juvenis, a criança e depois 
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o jovem, vai se construir como um leitor autônomo e continuará em se 

seguida, a ler o que quiser, como por exemplo, revistas e jornais 

(2011, p. 131 e 132). 

 

 

Fica justificada, portanto, a presença de narrativas juvenis nos acervos do PNBE 

para o Ensino Médio, já que por conta de suas singularidades não apenas deve ser 

entendida como uma possibilidade de iniciação à literatura, mas sim como formadora e 

leitores perenes. 

 

 

Considerações Finais 

 

 Durante a análise foi possível perceber que a literatura ao mesmo tempo em 

que pode divertir, trazer emoções, propiciar o conhecimento cultural e de diferentes 

realidades sociais, questionar e provocar, é também capaz de levar ao amadurecimento 

do leitor e ampará-lo em suas escolhas, ajudando-o no processo de construção da 

própria personalidade, como destaca Tzvetan Todorov:  

Ela pode nos estender a mão quando estamos profundamente 

deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos outros seres humanos 

que nos cercam, nos fazer compreender melhor o mundo e nos ajudar 

a viver. Não que ela seja, antes de tudo, uma técnica de cuidados com 

a alma; porém, revelação do mundo, ela pode também, em seu 

percurso transformar a cada um de nós a partir de dentro 

(GREGORIN, 2011, p. 98, apud TODOROV, 2009, p. 76). 

 

 

A análise desta narrativa permite reconhecer o quão rico são os acervos do 

PNBE quanto à estética e contribuição para a formação de leitores, por isso, seria 

importante que eles estivessem a serviço dos alunos e não apenas “enfeitando” as 

bibliotecas. Com acervos tão distintos o leitor pode se deparar com diversos 

personagens ora similares ou distantes de sua própria realidade, o que enriquece a 

reflexão sobre si e o outro. 
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CEM ANOS COM SAUSSURE 

 

João Fernando de Araújo (G-UENP/CJ) 

Orientadora: Vera Maria Ramos Pinto (UENP/CJ) 

 

 

Resumo: A Linguística, como ciência da linguagem, teve seu marco inicial com a 

publicação doCurso de Linguística Geral (CLG),obra póstuma, em 1916,  cuja autoria é 

atribuída a  Ferdinand de Saussure. Neste ano, de 2016, comemora-se, então, cem anos 

da publicação do Curso.Ferdinand de Saussure e o Curso de Linguística Geral são 

considerados um divisor de águas na história da Linguística. O mestre de Genebra 

definiu um objeto de estudo para a Linguística, a langue. Sendo assim, diante da 

importância dos estudos saussurianos compilados no CLG, neste artigo, tecemos 

considerações sobre os pensamentos de Saussure, com ênfasenas dicotomias langue / 

parole e sincronia/ diacronia.Para base teórica de nosso estudo, pautamo-nos em 

Carvalho (2005) e Fiorinet al (2013). 

Palavras- chave: Saussure. Linguística. Curso de Linguística Geral. 

 

Introdução 

 

Ao falarmos de Linguística, automaticamente estamos falando de Ferdinand 

Saussure, afinal, ele é considerado o pai da Linguística Moderna, devido às grandes 

contribuições de seus estudos na area.  

O presente artigo tem como objetivo: i) retomar e reiterar a importância do 

mestre genebrino e de sua obra póstuma, oCurso de Linguística Geral (CLG), para a 

estruturação da linguística como ciência, para o estudo cientifico da linguagem; ii) 

apresentar a trajetória histórica do estudo da linguagem, antes e com Saussure. 

Assim, por meio desse trabalho, procuramos retomara história da consolidação 

da Linguística como ciência, revelando como foi a trajetória e os estudos anteriores a 

Saussure. 
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Faremos, ainda, uma abordagem dos estudos da linguagem após os estudos do 

mestre genebrino e a publicação do C.L.G, que, neste ano de 2016, está completando 

cem anos. 

Seguindo linha de pesquisa na área dos estudos da linguagem, realizamos uma 

pesquisa bibliográfica, cujo embasamento teórico está pautado, principalmente, em 

Carvalho (2005) e Fiorinet al (2013). 

A fundamentação teórica está dividida de forma a contemplar a etapa pré-

Saussuriana e pós- saussuriana dos estudos dos fatos linguísticos, até a publicação do 

CLG, em 1916, bem como apresentar uma biografia sucinta de Saussure. 

 

 Fundamentação teórica 

 

A Linguística é uma ciência muito jovem, mas uma área estudada a muito 

tempo. Antes de se tornar propriamente uma ciência, o que só aconteceu no final do 

século XIX,início do século XX. Carvalho (2005, p. 06) afirma: 

Até então o que havia era o estudo assistemático e irregular dos fatos 

da linguagem, de caráter puramente normativo ou prescritivo, ou 

ainda, retrocedendo à Antigüidade grega, especulações filosóficas 

sobre a origem da linguagem mescladas com estudos de Filologia. 

 

 

Isto posto, observamos que, antes de Saussure, os estudos em torno da  

linguagem não deram conta de torná-la ciência. Isso decorre, devido a vários fatores, 

como os apresentados por Carvalho (2005) sobre as três fases pré-saussurianas, as quais 

discorremos a seguir. 

 

 

 A Linguística pré - saussuriana:  as três fases de estudos da Linguística antes de 

Saussure 
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A 1ª fase desta tríade é a fase Filosófica, datada mais ou menos do século 1 a.C, 

a qual tem, como principal representante, Dionísio da Trácia, criador da primeira 

gramática, que era voltada para a práxis, para a ação, para o fazer. 

Para melhor explicitar essa assertiva, Carvalho (2005, p.6) assevera que: 

 

Os gregos foram os precursores com suas profundas reflexões em 

torno da origem da linguagem. Seus estudos, calcados na Filosofia, 

abrangeram a Etimologia, a Semântica, a Retórica, a Morfologia, a 

Fonologia, a Filologia e a Sintaxe. Baseavam-se na Lógica 

(analogistas) ou no uso corrente (anomalistas). 

 

 

É possível notar, nessa fase, grandes reflexões sobre a linguagem. Tudo era feito 

com base em pensamentos filosóficos, sem nada científico, concreto. Por esse motivo, 

por estar edificada sob a lógica, desconsiderando qualquer visão cientifica e 

desinteressada na língua em si mesma, foi que essa fase não conseguiu se consolidar 

como ciência. 

Já a 2ª fase é chamada de Fase Filológica dos estudos da linguagem. Seu 

surgimento deu-se em Alexandria no século II a. C.De acordo com Carvalho (2005, 

p.06), essa fase era caracterizada pela “autonomia dos estudos da linguagem”. 

Os alexandrinos queriam seus estudos mais filológicos e menos filosóficos, e 

acabaram por defini-la, historicamente, como o estudo da elucidação de textos. Assim, a 

filologia dos alexandrinos, de preocupação marcadamente gramatical, dedicou-se à 

Morfologia, à Sintaxe e à Fonética. 

Friedrich August Wolf aparece como principal representante desta fase, o qual 

se dedicou a análise de textos, focando seus estudos na língua escrita apenas. Desse 

modo, ao deixar a língua falada de lado, construiu um estudo fragmentado e não 

conseguiu transformar a Linguística em uma ciência. 

E a 3ª e última fase pré- Saussuriana, chamada de Fase Histórico- Comparatista, 

ocorreu entre os anos de 1786 e 1816, marcada pela descoberta do sânscrito (antiga 

língua falada na Índia) e tem como principal representante, Franz Boop, considerado o 

fundador da Linguística Comparatista, o primeiro estudioso dos fatos linguísticos a 
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compreender que uma língua poderia ser esclarecida por meio de outra, explicando a 

forma de uma pela forma da outra. 

 Desse modo, esta última fase tinha por finalidade estudar as diversas línguas 

existentes na época e mostrar a relação de parentesco genético do latim, do grego, das 

línguas germânicas, eslavas e célticas com o sânscrito. 

Entretanto esse método comparatista não chegou a tornar a Linguística uma 

ciência, pois, nessa fase, a preocupação era estudar como as línguas evoluíam e não 

como funcionavam. Portanto, e justamente por esse motivo, a Linguística dessa fase não 

se tornou ciência. 

Apesar de essas três fases não terem tornado a Linguística uma ciência, todas 

elas prestaram importantes contribuições aos problemas das manifestações da 

linguagem humana, mesmo não esclarecendo, de forma mais sistemática esses 

problemas. 

Foi, então, no século XIX, com Ferdinand de Saussure, que a Linguística se 

fixou como ciência. Para Saussure, a Linguística deveria limitar-se ao estudo da língua, 

uma vez que essa deveria ser definida como um sistema de signos e de regras. Foi assim 

que Saussure, considerando a linguagem um fenômeno, dividiu-a em dois aspectos – a 

língua (langue) e o discurso (parole). 

A partir daí, e apesar de reconhecer a interdependência entre o discurso e a 

língua, Saussure privilegiou o estudo da língua, definindo-a, pela primeira vez, como o 

objeto específico da Linguística. 

 

 Ferdinand Saussure: breve biografia do mestre 

Ferdinand de Saussure (1857-1913) nasceu em Genebra, na Suíça, estudou 

Física e Química na Universidade Alemã de Leipzig. Desde então, começou a ter 

contato com a Linguística Comparatista, no entanto, foi em Paris, quando era diretor de 

uma escola, que Saussure se aprofundou nos estudos dessa área. 

Carvalho (2005, p. 9), a esse respeito, relata:  
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Á época em que Saussure recebeu sua formação acadêmica, o 

Comparativismo indo-europeu dominava os estudos linguísticos. Fase 

decisiva e cujos êxitos marcantes sobre pontos importantes e 

essenciais da nossa ciência se constituíram no principal legado do 

século XIX ao século XX. Saussure não poderia ficar imune a essa 

atmosfera científica e dela participou brilhantemente. Tendo vivido 

em Leipzig e Berlim de 1876 a 1878, aí manteve contato com os 

expoentes da Linguística Comparatista de então, dos quais recebeu 

sólido embasamento e decisiva influência. Assim é que mais tarde, 

durante os onze anos (1880/ 1891) em que foi diretor da cole Pratique 

des HautesEtudes, em Paris, passaram pelas suas mãos os mais 

importantes comparatistas franceses, que dele receberam formação, 

influência e continuidade. 

 
 

Sendo assim, podemos considerar que esse foi o momento em que Saussure 

iniciou seus estudos na área. Desse modo, com poucas, mais valiosas publicações, o 

mestre genebrino encerra sua vida de contribuições para iniciar sua vida de 

reconhecimento, pois, somente depois que ele morre é que suas postulações recebem o 

devido respeito e seriedade. 

Segundo Carvalho (2005, p. 9): “na verdade, Saussure foi um espírito mais 

projetado para o século XX do que voltado para o século XIX”. Diante dessas 

considerações, observamos que isso foi verdade, porque suas contribuições tiveram seus 

ápice de valorização a partir do século XX, quando puderam notar o valor de seus 

estudos. 

 

 A linguística saussuriana: agora sim uma ciência 

Carvalho (2005, p.9) defende que  o grande mérito de Saussure está, antes de 

tudo, no seu caráter metodológico, um prolongamento da sua personalidade 

perfeccionista. Era preciso, em primeiro lugar, pôr ordem nos estudos linguísticos.  

Para poder criar e postular suas teorias com perfeição científica, impunha-se lhe 

um trabalho metodológico preliminar. Os linguistas até então tratavam de coisas 

diferentes com nomes iguais e vice-versa. A ausência de uma terminologia adequada, 

precisa, objetiva, de alcance universal (sabemos, desde Sócrates, que só há ciência do 

universal), instrumento de trabalho imprescindível a qualquer ciência digna do 
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nome,[...] Por exemplo, o termo língua tinha para alguns linguistas um determinado 

sentido; para outros, já adquiria conotação totalmente diversa.  

Diante disso, ainda, conforme Carvalho (2005, p.10), a Linguística ressentia-se 

de uma linguagem equívoca, verdadeira colcha de retalhos terminológica, e Saussure 

necessitava de uma [...] nova linguagem para expressar suas elucubrações. Sua primeira 

tarefa, portanto, foi “limpar o terreno para poder depois trabalhar”  

Observamos, com isso, a grande organização por parte de Saussure para que se 

desenvolvesse um trabalho de qualidade. E,assim,  ele o fez:  Saussure foi quem definiu 

um objeto de estudo para a Linguística, a langue (língua), que ele diferenciava da parole 

(fala). 

Com a definição de um objeto de estudo e com embasamento cientifico, 

Saussure consegue concretizar a Linguística, tornando- a ciência do estudo científico da 

linguagem. 

Fiorin (2013, p.37) a esse respeito comenta: “A Linguística é uma ciência, 

porque ela, ao contrário da gramática, não se pretende normativa (não tem por 

finalidade prescrever como se deve dizer), mas se quer descritiva e explicativa (tem por 

objetivo dizer o que a língua é e por que é assim)”. 

Com esta grande conquista, as teorias do Pai da Linguística (assim ficou 

conhecido Saussure, dada importância de sua conquista de transformar a Linguística em 

uma ciência) vieram à tona para melhor justificar toda a grande transformação que o 

mestre conseguiu. 

 Essas teorias fazem referência a sua famosa teoria do signo linguístico e das suas  

dicotomias. Explicitamos, a seguir, as dicotomias de Saussure, as quais, na sua visão, 

não são duas coisas distintas, mas sim, as duas faces da mesma moeda, de forma que 

uma só faz sentido com e em relação à outra. 
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As dicotomias saussurianas 

 

 

 

 

Linguagem 

 

 Para explicar o esquema acima, Fiorin (2013, p. 13) assevera que “A linguagem 

responde a uma necessidade natural da espécie humana, a de comunicar-se.”  

           Entendemos-na, então, como instrumento de comunicação. Dentro deste 

instrumento de comunicação, estão as duas facetas que dão origem à primeira 

dicotomia: Langue x Parole. 

 A Língua é: 

 

uma realidade psíquica formada de significados e imagens acústicas; 

“constitui-se num sistema de signos, onde, de essencial, só existe a 

união do sentido e da imagem acústica, onde as duas partes do signo 

são igualmente psíquicas é "um tesouro depositado pela prática da 

parole em todos os indivíduos pertencentes à mesma comunidade, um 

sistema gramatical que existe virtualmente em cada cérebro ou, mais 

exatamente, nos cérebros dum conjunto de indivíduos (CARVALHO, 

2005, p. 11). 

 

 

Numa definição mais simples e mais clara, podemos entender a língua como 

idioma, que precisa atender a todos os quesitos apontados na citação, para que a 

comunicação dos indivíduos se estabeleça. Logo ela é coletiva.  

De acordo com a assertiva de Carvalho, podemos entender que o signo, ali 

mencionado, forma a mais importante e conhecida teoria de Saussure, sobre a qual 

discorreremos após refletirmos sobre as três dicotomias. 

A fala por sua vez, é individual, e podemos defini-la como sendo a 

materialização oral do pensamento, podemos dizer que ela executa a língua, é ela que 

Língua (Langue) 

Fala (Parole) 

Sincronia 

Diacronia 

Relações 

Paradigmáticas 

Relações 

Sintagmáticas 
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faz a língua evoluir e funcionar, de modo que ambas estão intimamente interligadas, 

dando uma a outra, um sentido, de acordo com a teoria de Saussure. 

Nessa dicotomia, o mestre deu prioridade ao estudo da langue, pelo fato de que 

ela é o real coletivo, é através dela que o homem age socialmente, ou seja, por estar 

relacionado com o coletivo, ela se torna “elemento de coesão e organização social” 

(CARVALHO, 2005, p. 12). 

Para se estudar a língua, Saussure apresenta a segunda dicotomia: Sincronia x 

Diacronia. A sincronia pode ser definida como o estudo do funcionamento da língua em 

seu momento atual, tempo atual, já que sincronia, vem do gregochrónos  (tempo) + 

prefixo syn ( junto)e diacroniacomo o estudo da evolução dessa língua através do 

tempo,  já que sua origem grega dia =através e chrónos (tempo) 

Nessa dicotomia, Saussure deu prioridade ao estudo sincrônico, pelo simples 

fato de que nós, enquanto falantes, não temos consciência acerca da evolução da língua. 

Para nós, o que realmente importa é como ela funciona no atual momento e não como 

evoluiu até aqui. 

Dentro deste estudo de funcionamento da língua, está a 3ª e última dicotomia de 

Saussure, a que discute o eixo sintagmático e o eixo paradigmático da função da Língua. 

O eixo sintagmático, diz respeito a tudo que está no enunciado, tudo que está 

presente e podemos perceber nele. Em contrapartida, está o eixo paradigmático, que diz 

respeito ao que está abstrato no enunciado, mas que conseguirmos perceber se 

direcionarmos a nossa atenção. 

Por último, mas não menos importante, há a mais famosa teoria do mestre 

genebrino, a Teoria do Signo Linguístico.Segundo Carvalho (2005, p.49) “o signo 

linguístico resulta ser o produto concreto da união significante + significado”. 

Para entendermos melhor a Teoria do Signo Linguístico, vamos fazer uso dE 

citação anterior que define a Langue. Nessa definição, aparem os termos significado e 

imagem acústica. Significado, então, pode ser entendido como  o objeto específico e 

significante é o conceito de conhecimento deste objeto. Por exemplo, quando ouvimos a 

palavra FLOR e imaginamos uma flor em nossa mente, essa imagem que se forma a 

partir da planta(objeto concreto) e do nosso conhecimento desse tipo de planta (objeto 
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psíquico) é o Signo Linguístico, é a imagem acústica que se forma na nossa cabeça, mas 

não podemos confundir imagem acústica com o som do nome do objeto. Imagem 

Acústica é psíquica enquanto o som não. 

Estes signos precisam seguir dois princípios básicos que são: Arbitrariedade (o 

significado não tem relação alguma com o significante, por exemplo, o cachorro animal, 

não pode ter nenhuma relação com o nome “cachorro”, mas, uma vez que o significante 

se une ao significado, está construção precisa ser respeitada; e Linearidade que diz 

respeito à questão da estrutura, da sucessão dos elementos. Por exemplo, durante uma 

frase, quando a pronunciamos, falamos cada elemento de uma vez, seguindo uma 

sequência, um de cada vez, cada termo tem sua função e lugar na frase, não podemos 

falar dois elementos de uma vez, ou seja, duas palavras. 

Diante do que expusemos, podemos observar que foram grandes as 

contribuições de Saussure para a constituição da Linguística enquanto ciência, o que nos 

dá base para todo e qualquer estudo que realizarmos sobre a linguagem. 

Todos os estudos de Saussure encontram-se no famoso Curso de Linguística 

Geral, CLG, sua obra póstuma. 

 

 

 O Curso de Linguística Geral: a grande base da Linguística Moderna  

 

O Cours de Linguistica que Générale, Curso de Linguística Geral(CLG), 

resultou,  como sabemos, da compilação, por dois discípulos seus dos três cursos de 

Linguística Geral que ministrara de 1906 a 1911 na Universidade de Genebra, onde era 

titular desde 1896 (CARVALHO, 2005, p.11) 

Esses dois alunos foram Charles Bally e Albert Sechehaye, com a colaboração 

de outro discípulo, Albert Riedlinger. Trata-se, portanto, de obra póstuma e inacabada, 

calcada em anotações colhidas em aula por seus alunos e, como tal, explicam-se as 

possíveis obscuridades e contradições das ideias de Saussure. 

A obra foi publicada no ano de 1916 e é considerada o “pilar” que sustenta e 

estrutura toda a Linguística Moderna. Houve grande dificuldade na construção dessa 
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obra, pois os autores, os ex- alunos de Saussure, contavam, apenas com as anotações 

das aulas, não dispunham de nenhum manuscrito direto do mestre.  

Desse modo, então, muitas coisas importantes foram resgatadas e compiladas, 

mas acredita-se, também, que muitas outras anotações e estudos de Saussure podem ter  

sido perdidos. 

Sobre os estudos e postulações de Saussure, Carvalho (2005, p. 9) afirma: 

 

Hoje, mais de meio século depois de seu desaparecimento, Saussure é 

estudado com o respeito, o cuidado e a atenção que merecem os 

gênios. Todos quantos se aprofundam na pesquisa de suas postulações 

adquirem consciência da importância do Courspara a Linguística 

Moderna e passam a compreender por que Saussure é considerado um 

divisor de águas no estudo científico da linguagem. 

 

Diante de tudo que expusemos, ressaltamos mais uma vez o que foi dito no 

início deste artigo: não se pode falar de Linguística, sem falarmos de Saussure e suas 

contribuições para os estudos da linguagem, dos fatos linguísticos da língua. 

 

 

 Considerações finais 

 

Resgatar e trazer à tona a história da Linguística é uma maneira deentendermos  

o legado de Saussure para os estudos da linguagem. 

Neste ano de 2016, o Curso de Linguística Geral (CLG), atribuído a Ferdinand 

de Saussure por seus organizadores, conforme já mencionamos, completa cem anos.Sua 

gênese tem sido motivo de controvérsias, mas, segundo Faraco (2016), o livro é marco 

fundamental do pensamento moderno.  

Sendo assim, não podemos deixar de homenagear os cem anos de publicação do 

 CLG, que teve intensa e extensa repercussão em Linguística, Semiótica, Teoria 

Literária, Antropologia e Psicanálise. E continua repercutindo: novas linhas de pesquisa 

têm dado, nos últimos anos, novo impulso ao “efeito Saussure”, em especial na área da 

reflexão epistemológica (FARACO, 2016, p. 7).  
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CRENÇAS E ATITUDES LINGUÍSTICAS DE ALUNOS NO ÂMBITO DA 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

Fátima Christina Calicchio (Unicesumar) 

 

 

Resumo: No âmbito de alguns cursos de ensino superior, especificamente, o curso de 

Letras e áreas afins em EaD, há uma expectativa de se aprender, exclusivamente, a 

norma, isto é, os graduandos possuem uma crença de que durante o curso de Letras ou 

os cursos que têm a disciplina de Língua Portuguesa, aprenderão ‘a língua’ e não ‘sobre 

a língua. Assim, o objetivo deste trabalho, assenta-se na tentativa de desconstruir o 

conceito de língua unívoca, a fim de evidenciar se a Sociolinguística Educacional pode 

funcionar, ou não, como uma ferramenta favorável à desconstrução da concepção de 

uma variedade tida como padrão, única, para que seja possível traçar pedagogias, livros, 

manuais e instruções sobre os estudos da língua aos alunos e professores de Letras e 

áreas afins no âmbito da EaD. 

 

Palavras-chave: Sociolinguística Educacional. Formalismo linguístico. Linguagem na 

EaD. 

 

 

Introdução 

Para o sociolinguista Faraco (2008) a língua é o próprio conjunto de variedades, 

logo, a língua trata-se de uma realidade heterogênea, contudo, no âmbito de alguns 

cursos de ensino superior, refiro-me, especificamente, ao curso de Letras e áreas afins 

em EaD1,  essa heterogeneidade linguística encontra barreiras, pois observa-se que há 

uma expectativa de se aprender a norma! Isto é, os graduandos possuem uma crença de 

que durante o curso de Letras ou nos cursos que têm a disciplina de Língua Portuguesa, 

aprenderão ‘a língua’ e não ‘sobre a língua’.    

Em vista disso, este trabalho justifica-se pelo interesse em trazer à baila as 

concepções da Sociolinguística Educacional e objetiva, de maneira geral, prover um 

entendimento acerca do favorecimento, ou não, da Sociolinguística Educacional no 

curso de Letras e de cursos em EaD que envolvem o ensino da língua portuguesa.   

                                                           
1 Faz referência à Educação a Distância. 
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Os objetivos específicos centram-se em: 1) evidenciar as crenças dos estudantes 

dos cursos de Letras e áreas afins sobre a língua, 2) apresentar aos graduandos do curso 

de Letras e áreas afins em EaD as concepções da Sociolinguística Educacional,  a fim de  

evidenciar se essa teoria pode funcionar, ou não, como uma ferramenta favorável à 

desconstrução da concepção de uma variedade tida como padrão. 

 

Fundamentação teórica 

Como este estudo, a partir de um olhar mais geral, objetiva evidenciar se a 

Sociolinguística Educacional pode funcionar como ferramenta favorável, ou não, à 

desconstrução da homogeneidade linguística, acreditamos na relevância de um estudo 

que prioriza o estudo da língua em seu contexto de uso. Nesse sentido, as investigações 

que orientarão esta pesquisa, aliados à Sociolinguística Educacional, terão como ponto 

de partida a premissa de que a língua é um instrumento de interação social que segundo 

Garcez:  

“A linguagem é uma atividade humana cujas categorias observáveis se 

modificam no tempo e apresentam um funcionamento profundamente 

interdependente do tipo de contexto social em que ocorrem.“ 

(GARCEZ,  1998, p.46) 

 

 Por esse domínio, como ponto de partida para reflexões sobre a heterogeneidade 

da língua, acreditamos que seja necessário nos ocuparmos dos estudos sobre as noções 

de Norma Culta e a Norma-padrão. 

 

 Norma Culta ou Norma-Padrão? 

 

          De uma maneira bem genérica, além do discurso extrauniversitário, é possível 

observar que a noção de norma culta apresenta uma imprecisão semântica como 

argumenta Faraco (2008) “Ao se difundir pelos espaços não propriamente 

universitários, ao se tornar uma expressão quase de senso comum, norma culta foi 

perdendo precisão semântica [...]” (p. 21). No âmbito universitário essa imprecisão toma 

proporções ainda maiores quanto ao seu conceito, tanto que as noções de norma culta e 

norma-padrão têm sido tomadas como sinônimas.  
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         Faraco (2008) argumenta que há uma confusão recorrente, não só no discurso 

universitário como também no discurso da mídia sobre os conceitos de norma culta e 

norma-padrão. As esferas envolvidas nessa discussão acreditam que os dois vocábulos 

se referem, simplesmente, a duas maneiras distintas de tratar o mesmo assunto, 

entretanto, há diferenças importantes entre esses dois conceitos. 

  Para Faraco (2008) a norma culta relaciona-se com a norma falada pela 

comunidade mais letrada2, logo, podemos entender que essa noção remete à ideia de 

valor, de intelectualização, fato considerado perigoso por Cyranka (2007), uma vez que 

[...]se tais valores a ela atribuídos não correspondem a fatos linguísticos reais, 

principalmente quando se trata não dessa variedade prestigiada, mas de outras 

estigmatizadas. (CYRANKA, 2007, p. 54) 

Segundo essa autora, ao considerar a noção de valor social vinculado à língua, 

poderia-se gerar conceitos estigmatizadas em variedades não cultas ou não prestigiadas 

como acontece com os falantes da norma rural ou “dialeto caipira” que costuma ser 

associado ao seu modo de falar, caracterizado, principalmente por traços como erre 

retroflexo, a troca do [ʎ] por [j], a queda do erre final dos substantivos e verbos, etc. 

(ILARI, p. 163, 2009). Em consonância com o posicionamento de Cyranka, vejamos 

essas palavras de Faraco: 

 [...] ela se tornou historicamente objeto privilegiado de registro, 

estudo e cultivo sociocultural. Esse processo produziu, no imaginário 

dos falantes, a representação dessa norma como uma variedade 

superior, como uma variedade melhor do que todas as demais. 

(FARACO, 2008, p.71) 

 

Faraco (2008) explica que essa representação imaginária leva os falantes a 

acreditarem que a norma culta é mais privilegiada e que as demais “são degradações da 

língua.” (FARACO, p.71, 2008). Pelas palavras de Faraco, podemos compreender que 

esse autor considera essa representação imaginária que os falantes têm sobre a norma 

culta como um equívoco, haja vista que ela não encontra apoio nas situações reais de 

interação, primeiramente por que: 

 

                                                           
2 Faraco (2008) considera como letrados os falantes de concluíram pelo menos o ensino médio. 
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 [...] as mudanças, como bem demonstra a linguística histórica, nunca 

alteram a plenitude estrutural de nenhuma das variedades da língua. 

Elas passam sim por contínuas reconfigurações estruturais, mas nunca 

perdem seu caráter estruturado.” (FARACO, 2008, p.71) 

 

 Como podemos inferir, Faraco defende que a noção de norma culta é ilegítima, 

pois teríamos de desconsiderar as variedades da língua, fato que nos levaria a considerar 

essas variedades como inferiores à norma culta, isto é, ao colocarmos a norma culta em 

um patamar de superiorização, nos levaria a manutenção do preconceito linguístico. 

Pelo esclarecimento de Faraco, podemos compreender que a noção de norma 

não pode limitar-se apenas a expressão “norma culta”, uma vez que, norma caracteriza-

se por um conjunto de fatos linguísticos que caracterizam a maneira como normalmente 

falam os membros de uma determinada comunidade de fala. Após essa breve discussão 

sobre o conceito de norma, passemos agora a tratar da noção de norma-padrão. 

Para atender a necessidades políticas e sociais de uma comunidade mais letrada, 

no caso do Brasil, sob herança de uma tradição greco-latina a norma-padrão surge com 

a finalidade de regulamentar seu uso consoante padrões literários de expressão. A esse 

respeito, leiamos esta explicação de Faraco: 

 

[...] a elite letrada conservadora se empenhou em fixar como nosso 

padrão certo modelo lusitano de escrita, praticado por alguns 

escritores portugueses do romantismo. [...] O modelo não foi, 

portanto, a3 língua de Portugal, como muitos pensam, imaginando 

uma homogeneidade que, de fato, não existe, já que o português de lá 

é, como qualquer língua, um emaranhado de variedades. (FARACO, 

2008, pp. 78- 79) 

 

Acredita-se que, retomando o conceito sobre a relação entre a linguagem e a 

estrutura do pensamento, a norma-padrão ganhou um caráter novo, isto é, começou a ser 

elaborada segundo a concepção de língua como “espelho” da organização do 

pensamento. Para essa visão, de cunho preconceituoso, todas as línguas consistem em 

um sistema fixo e comum de categorias linguísticas, que seriam, na verdade, categorias 

                                                           
3 Grifo do texto original 
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do pensamento. Diante dessa visão da criação de uma língua unívoca, vejamos esta 

explicação de Faraco: 

 

O projeto da norma-padrão no Brasil teve, então, como objetivo 

fundamental, [...] combater as variedades do português popular. Se no 

século XVIII, com o Diretório dos índios, se buscou implantar uma 

política que visava calar as línguas indígenas, em especial a chamada 

língua geral, no século XIX, a intenção era calar as variedades rurais e 

(progressivamente) rurbanas. Nesse afã, os formuladores e defensores 

da norma-padrão se opuseram com igual furor às características das 

variedades populares e às das variedades cultas faladas aqui. 

(FARACO, 2008, p.80) 

 

 Como podemos entender pelas palavras de Faraco, passou a ser defendida a 

existência de variedades linguísticas melhores e mais puras do que outras:  assim, a 

língua literária clássica era a única variedade considerada realmente válida, sendo a 

modalidade escrita superior à modalidade oral. Essa visão, cunhada pela concepção de 

língua como espelho do mundo, existe apenas a variedade padrão como legítima e todas 

as demais concepções são excludentes, uma vez que suas manifestações linguísticas são 

consideradas como erros, desvios, deformações da língua. Sobre essa visão unilateral da 

língua, acrescentamos este argumento de Possenti: 

 

 A preocupação com a correção está associada à ascensão social, à 

aprovação em concursos e vestibulares. Em sociedades como a nossa, 

esse tipo de conhecimento é bastante valorizado. Pessoas que 

escorregam em determinadas construções linguísticas são de alguma 

forma desprezadas ou desvalorizadas. É por causa desse tipo de 

avaliação que tentamos falar de maneira correta, sobretudo em 

situações sociais em que mais claramente somos avaliados, podendo 

ser aceitos ou rejeitados. (POSSENTI, 2011, pp. 110-111) 

 

Diante dessa exposição, podemos compreender que está embutida na norma-

padrão a ideia de que existe um modelo a ser seguido pelas variantes da língua, 

diferente do modelo elaborado para a classe dominante, isto é, trata-se de uma 

organização linguística particularizada que contempla somente os usos aceitos pela 
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língua de prestígio social.  Assim, podemos entender que a norma culta se liga 

modalidade oral e a norma-padrão a expressão escrita. 

 

Crenças e atitudes Linguísticas  

 

Sobre os estudos das crenças e atitudes linguísticas dos alunos dos cursos de 

língua portuguesa no âmbito da EaD, nosso objetivo volta-se para a necessidade de se 

compreender por que, muito embora, os estudos sobre as questões da língua tenham 

avançado, o estudante, ainda, traz para o convívio universitário uma visão monolítica da 

língua. A esse respeito, Cyranka, assim se expressa: 

 

No meu trabalho com graduandos do curso de Letras, tenho me 

surpreendido com a dificuldade dos alunos em perceber e estabelecer 

a correlação entre aspectos variáveis e discursivos e a prática docente. 

Nas sessões de seminários e, especialmente, nas de reflexão sobre as 

experiências no estágio em língua portuguesa, fica patente, por 

exemplo, sobre o conceito de erro gramatical, sobre a concepção de 

oralidade e letramento e sobre os objetivos das atividades escolares 

com a língua materna. (CYRANKA, 2011, p. 41) 

 

Como podemos observar, entre os estudantes há uma concepção de 

aprendizagem de língua que se limita a metalinguagem, deixando de lado questões 

como reflexões sobre o funcionamento dela. Diante desse problema, procuramos 

responder a esta indagação: como possibilitar que o nosso aluno de língua portuguesa 

desenvolva competências linguísticas, para que ele tenha acesso aos saberes linguísticos 

necessários para o exercício da sua profissão e da sua cidadania?  Para dar conta de 

responder a essa indagação, acreditamos que um estudo sobre as crenças e atitudes 

linguísticas poderia se configurar como um caminho profícuo para isso.  

Os estudos das crenças e atitudes é um dos assuntos de que se ocupa a 

Sociolinguística, esses estudos se configuram, principalmente, no âmbito educacional.  

A esse respeito, (SANTOS 1996, p.8, apud CYRANKA, 2011) defende que as nossas 

atitudes têm origem em nossas crenças sobre determinado objeto, pessoa, situação, que 

é, para Santos, essencialmente este: 
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Crença seria uma convicção íntima, uma opinião que se adota com fé 

e certeza. […] já atitude seria uma disposição, propósito ou 

manifestação de intento ou propósito. Tomando atitude como 

manifestação, expressão de opinião ou sentimento, chega-se à 

conclusão de que nossas reações frente a determinadas pessoas, 

determinadas situações, a determinadas coisas seriam atitudes que 

manifestariam nossas convicções íntimas [...] (SANTOS, 1996, apud 

CYRANKA, 2011, p. 50) 

 

Como podemos compreender pela exposição acima, as nossas atitudes em 

relação um determinado evento comunicativo, coisas, pessoas nascem das nossas 

crenças.  Sobre crenças, acrescentamos este conceito de Barcelos: 

 

Entendendo crenças, de maneira semelhante a Dewey, como uma 

forma de pensamento, como construções de realidade, maneiras de ver 

e perceber o mundo e seus fenômenos, construídos em nossas 

experiências e resultantes de um processo interativo de interpretação e 

(re) significação. Como tal, crenças são sociais (mas também 

individuais) dinâmicas, contextuais e paradoxais. (BARCELOS, 2006, 

apud CYRANKA, 2014, p.144). 

 

 Por essa via, poderíamos compreender, também, que a variedade linguística que 

o aluno traz para o âmbito escolar em nível básico e ou universitário são construídas 

durante o processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, entendemos que, em parte, 

é responsabilidade do professor prover ao aluno situações positivas em relação a língua 

portuguesa como argumenta, Cyranka: 

 

De qualquer modo, qualquer que seja o caminho trilhado pelo 

professor, no sentido de levar seus alunos a se engajarem no processo 

de desenvolvimento de competências de leitura e de escrita, requer o 

cuidado de também levá-los, […] a construir crenças positivas sobre 

essa sua capacidade. (CYRANKA, 2014, p.134) 

 

Feita essas breves considerações sobre as noções de crenças e atitudes 

linguísticas as quais trataremos na seção de análise dos dados. Passaremos agora aos 

procedimentos metodológicos.  

 

Metodologia 
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         Para este estudo, consideramos que uma pesquisa de caráter qualitativo seria a 

mais adequada à proposta deste trabalho que intenta evidenciar se a Sociolinguística 

Educacional pode constituir-se como ferramenta favorável, ou não, à desconstrução do 

conceito de uma variedade tida como padrão no curso de Letras e áreas afins em EaD. 

 Nesse sentido, todas as ações aconteceram em meio virtual, isto é, a aplicação 

da pesquisa para obtermos dados para alcançarmos os objetivos deste estudo, foi 

realizada por meio das ferramentas disponíveis no AVA (Ambiente Virtual de 

Aprendizagem) dos alunos da EaD na sede de uma Instituição de Ensino Superior 

privada situada no interior do noroeste Paranaense.  Essas ferramentas são: mural de 

avisos, mensagens, fóruns de debates virtuais, atividades de estudos, videoaulas, 

videoconferência, chats; espaço da sala do café, links, dentre outras ferramentas. 

Para tanto, nossa investigação se deu em duas etapas: 1) inicialmente, pela 

ocasião da 1ª videoaula, lançamos uma pergunta-teste, a fim de fazermos um 

levantamento de crenças dos estudantes sobre questões de língua. Para ilustração dessa 

possibilidade, propomos esta pergunta pela ocasião do fórum I: Para entender a língua 

portuguesa é necessário entender gramática? Na outra etapa, pela ocasião da última 

videoaula, realizamos a 2ª pergunta, pela qual propomos a produção de um gênero 

textual, que denominamos de fórum II. Acreditamos que essa segunda etapa foi 

relevante para que pudéssemos não apenas comparar a subjetividade dos alunos a partir 

da aplicação da primeira etapa, mas também, relevante porque gerou uma estatística 

sobre o grau de influência da teoria de base nos participantes.  

E, por fim, fizemos um confronto entre os resultados obtidos pelas duas etapas 

mediante uma análise sobre a atuação da Sociolinguística Educacional nos alunos da 

EaD. Esse confronto teve como objetivo constatar ou refutar se a Teoria apresentada aos 

graduandos agiria de forma mais positiva ou não. 

 

Análise dos dados 

Nesta seção, apresentamos a análise dos dados retirados dos fóruns de debates 

virtuais, que evidenciaram as crenças e atitudes linguísticas dos alunos envolvidos nesta 
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pesquisa. O problema levantado nesta investigação (conf. Introdução) que se ampara na 

crença que os alunos carregam sobre a legitimidade de uma variedade considerada como 

padrão de língua revelou-se na maioria das participações dos alunos pelo fórum I. Como 

aponta os resultados no Gráfico I. 

 

Gráfico 1: Crenças linguísticas dos alunos de cursos das disciplinas de Língua 

Portuguesa na EaD 

 

 
 

Os resultados das crenças sobre a língua portuguesa, obtidos pelo fórum I, indicam 

que a maioria dos acadêmicos (68%) acreditam que para entender a língua portuguesa, 

necessariamente, é preciso entender gramática e (32%) acreditam que não é preciso da 

gramática para entender a língua portuguesa, isso revela que os estudantes entenderam o 

valor social das variantes linguísticas.  Os exemplos em (1) e (2) ilustram a crença dos 

alunos a favor da variedade não padrão. 

(1)  “levando em consideração que a língua culta é a única que consegue produzir e 
traduzir os pensamentos que circulam no mundo da filosofia, da literatura, das 
artes e das ciências, ela tem valor importantíssimo, mas não deve ser priorizada 
em detrimento da linguagem popular [...]  (Polo de Maringá) 

  

(2)  Para entender a língua portuguesa não é necessário entender a gramática uma 
vez que a forma como falamos e pronunciamos as palavras é diferente em cada 
região. Cada lugar possui sua cultura, seu povo e suas crenças o que faz com que 
o modo de falar se diferencie de uma região a outra.  (Polo de Belo Horizonte-
DF) 
 

Já os exemplos (3) e (4) evidenciam os resultados de (68%) que favorecem a 

variedade-padrão. Vejamos. 
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(3)  “[...] acredito que a linguagem deve estar alinhada a gramática para que sejamos 
ótimos comunicadores.” (Polo de Curitiba-PR). 
 

(4) “a norma culta tem um valor imensurável e que as formas de cultura mais 
rebuscadas necessitam de um estudo da estrutura gramatical, logo, para entender 
a língua portuguesa é necessário esse conhecimento.” (Polo de Brasília - Asa Sul 
-DF). 
 

Com base na definição de crença proposta por Santos (2006), os (68%) dos   

estudantes investigados tomam o objeto, língua portuguesa, como sinônimo de 

gramática. Tomemos o exemplo (3) em que a crença do acadêmico materializa-se pela 

sua convicção de que para entender a língua portuguesa é necessário passar pelo 

conhecimento da norma culta. Essa crença do aluno do polo de Brasília revela uma 

confusão de conceitos apontada por Faraco (2008) como um equívoco, uma vez que são 

fenômenos distintos, contudo, convicções compreensíveis como explica Faraco: “O 

problema não está, porém, apenas no equívoco, mas no pano de fundo sobre o qual o 

equívoco se constituiu e se cristalizou.” (FARACO, 2008, p. 166).  

Essas palavras do professor Faraco nos chama a atenção para o problema de uma 

pedagogia voltada para uma hierarquização da variedade prestigiada que pode levar a 

manutenção da ideia de que existe apenas uma norma a ser seguida, que é de prestígio 

social. O resultado que aponta o favorecimento da maioria dos estudantes pela língua 

que tem um valor social nos remete à argumentação desse autor sobre a existência de 

uma língua monolítica apenas “nas representações imaginarias de uma cultura e nas 

concepções políticas de uma sociedade. ” (FARACO,  2008, p.31) 

Na última videoaula, pela produção textual do gênero Resposta Argumentativa, 

disponibilizado no ambiente do fórum 2, propomos que os acadêmicos respondessem a 

esta pergunta: “O internetês pode colocar a nossa língua em risco? Isto é, o 

internetês pode descaracterizar a gramática e o vocabulário da norma culta? ” A 

nossa intenção com a solicitação da produção do gênero Resposta Argumentativa pelos 

alunos era que essas produções nos proporcionassem dados para que pudéssemos 

comparar a subjetividade e a atitude dos acadêmicos entre os fóruns, a fim de 

analisarmos a atuação da Sociolinguística Educacional.  
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Os resultados do Gráfico 2, evidenciam que (14,6%) dos alunos são a favor da 

variedade-padrão e (85,4%) são a favor da variedade não-padrão. Ao consideramos o 

resultado de (14,6%) que nos mostram o favorecimento dos alunos frente à variedade-

padrão, foi pouco significativo para esse percentual de estudantes a atuação da 

Sociolinguística Educacional. Para ilustramos esse resultado, vejamos o Gráfico 2. 

 

Gráfico 2: Respostas dos alunos sobre a variedade padrão e variedade não -padrão 

 

 

 

Importa destacar que esses (14,6%) dos alunos, ainda se mostram inflexíveis 

com relação às variedades linguísticas. Esse fato  revela-nos a influência da variedade 

de prestígio social como podemos observar pela resposta do (a) aluno (a) do polo de 

Tibagi, PR no exemplo (5). 

(5) “O internetês é uma pratica inadequada e constante no nosso dia-a-dia , nota-se 
como ele descaracteriza a linguagem padrão e a nossa gramatica , sendo assim 
interferindo no modo de escrever , falar .”  (Acadêmico (a) do polo de Tibagi-
PR) 
 

De igual maneira, podemos comprovar a influência da norma de prestígio social 

pela resposta do acadêmico (a) do polo de Riacho Fundo-DF, é interessante ressaltar, 

que, apesar de termos trabalhado com os alunos as considerações de que a língua 

demanda uma organização diferente conforme o contexto em que ela é veiculada, ainda 

assim, prevaleceu nesses acadêmicos a influência da supremacia da norma que é 

socialmente valorizada como podemos observar, especificamente, pelas construções  em 

(5)  de que “o “internetês” pode descaracterizar a língua-padrão.”  E ou em (6) quando o 
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aluno(a) destaca que o “internetês” pode pôr em risco a língua portuguesa e até 

descaracterizá-la, como podemos observar no exemplo que segue. 

(6) “ Sob o meu ponto de vista o internetês, pode sim por em risco a nossa língua, 
dessa forma descaracterizando a gramática, pois ele abrange uma forma de 
linguagem simples e muito informal é mais usada nas redes sociais, e nas 
mensagens de texto, sendo uma forma de dar mais agilidade as conversas. Para 
isso, ignoramos o uso de acentos, regras ortográfica[...]” (Polo de Riacho Fundo 
–DF) (Grifos da autora) 

 

Esta postura dos (14,6%) revelam uma rejeição em relação ao objeto - língua- e suas 

variedades, isto é, as crenças sobre a língua portuguesa, configurando-se como uma 

atitude negativa em relação a variedades linguísticas. 

Ao analisarmos os resultados de (85,4%) a favor da língua não padrão, isto é, 

das variedades linguísticas e ao considerarmos que as nossas atitudes em relação ao 

mundo que nos cerca, como pessoas, coisas, situações, nascem das nossas crenças 

(SANTOS, 1996, apud Cyranka, 2014) e que, felizmente, essas crenças podem ser 

trabalhadas de forma positiva como defende Cyranka (2014), acreditamos que as 

considerações da Sociolinguística Educacional se constituíram como um caminho 

possível para desenvolver competências linguísticas nos acadêmicos das disciplinas de 

língua Portuguesa. Assim, para entendermos melhor o grau de influência dessa teoria, 

vejamos os resultados conforme expõem o Gráfico 2, acima. 

 Com relação às respostas dos acadêmicos no Fórum 2, pelos (85,4%) podemos 

evidenciar que as suas atitudes em relação ao -objeto língua- e suas variações foram de 

atitudes positivas como ilustram os exemplos (7) e (8). 

(7)  “Todos nos utilizamos dessa linguagem, mas devemos ter o bom censo, o 
Internetês tem o lugar certo para ser utilizada, assim como tem o português 
padrão, cada coisa em seu lugar. Tem as vantagens e as desvantagens cabem a 
nós utilizá-la de uma maneira correta e com isso ira favorecer o nosso 
aprendizado, cada ambiente deve ter a sua própria variedade linguística aonde é 
preciso conscientizar.” (Polo de Blumenau-SC) 
 

(8)  [...] as variações acontecem por conta da comunicação, onde existem os 
diferentes falares de acordo com as necessidades comunicativas dos falantes e 
não por erros, e essas diferenças enriquecem a nossa língua portuguesa. Contudo 
mesmo que algumas variações não apresentem o mesmo prestigio social no 
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Brasil não devemos colaborar com o preconceito linguístico. (Polo de Campo 
Mourão- PR) 

 

Sobre a atitude positiva materializada pela resposta do acadêmico (a) do polo 

Blumenau-SC, no exemplo em (7), chama-nos a atenção este trecho: “cada ambiente 

deve ter a sua própria variedade linguística”, podemos compreender que o aluno (a) faz 

referência às possibilidades de adaptações que a língua pode sofrer conforme o seu 

contexto de uso. 

Merece destaque a resposta do aluno (a) do polo de Campo Mourão-PR, cuja 

resposta revela, também, uma atitude positiva em relação às variedades linguísticas. 

Tomemos como exemplo esta “fala” do acadêmico (a): “as variações acontecem por 

conta da comunicação, onde existem os diferentes falares de acordo com as 

necessidades comunicativas dos falantes e não por erros e essas diferenças enriquecem a 

nossa língua portuguesa”. 

 

Considerações finais 

 

Algumas considerações merecem destaque, pois os resultados obtidos nesta 

pesquisa atestam a nossa problemática levantada (conf. a Introdução) sobre a crença dos 

acadêmicos na legitimação da norma de prestígio, uma vez que, em um primeiro 

momento da nossa pesquisa, a maioria dos estudantes se mostrou favoráveis à norma-

padrão. 

Quanto a nossa indagação se a Sociolinguística poderia funcionar como 

mecanismo profícuo para a possibilidade de desenvolvermos alunos mais sensíveis às 

variedades linguísticas se confirmou, uma vez que a maioria dos acadêmicos, pela 

ocasião da segunda etapa desta pesquisa, manifestaram atitudes positivas em relação às 

variedades da língua. 

Com base nos resultados desta pesquisa, concordamos com Cyranka (2011) 

sobre a importância de o professor construir crenças positivas aos alunos em relação à 

língua e suas possibilidades de uso, bem como a não imposição da norma de prestígio 

sem reflexão crítica dessa variedade. Concordamos, também, com Faraco (2008) sobre a 
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necessidade de trabalharmos com uma pedagogia da variação linguística com vistas a 

desenvolvemos nos alunos a importância da legitimidade das variações linguísticas. 
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Resumo: Os estudos sobre crenças e atitudes linguísticas têm despertado o interesse das 

mais variadas áreas, em especial, a Sociolinguística. Sendo assim, neste artigo, 

apresentamos os resultados de pesquisa realizada com professores da rede pública de 

ensino, quanto às crenças (valoração positiva ou negativa) e atitudes linguísticas  em 

relação ao ensino de Língua Portuguesa (LP), à abordagem das variedades linguísticas 

na escola e ao preconceito linguístico.  Com base teórica em Lambert (1972) e estudos 

de Aguilera (2008), aplicamos questionário com 10 questões abertas e fechadas, sobre 

crenças e atitudes linguísticas,a  quatro professores de LP. A análise dos dados 

mostraram-nos que esses professores consideram importante o estudo da variação 

linguística; que trabalham com as variedades linguísticas nas aulas de Língua 

Portuguesa e não têm preconceito linguístico. Portanto, uma valoração positiva com 

relação à abordagem da variação linguística no contexto escolar.  

 

Palavras-chave:  Crenças e atitudes linguísticas; Professores de Língua Portuguesa; 

Variedades  linguísticas. 
 

 

 

Introdução 

 

 

O ramo de estudos de crenças e atitudes linguísticas tem despertado o interesse 

das mais variadas áreas, em especial  a Sociolinguística, a  Linguística Aplicada  e a 

Educação, segundo  Silva-Poreliet al (2010). 

Sendo assim, nascida por meio de pesquisas em psicologia social, a análise das 

crenças surge da necessidade de avaliar as questões valorativas relacionadas aos mais 

variados fatores, sejam eles sociais ou mesmo linguísticos. 

Neste trabalho, apresentamos os resultados de pesquisa realizada com 

professores da rede pública de ensino, quanto às crenças (valoração positiva ou 
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negativa) e atitudes linguísticas em relação ao ensino de língua portuguesa, à 

abordagem das variedades linguísticas na escola e ao preconceito linguístico.  

Com base teórica em Lambert (1967) e estudos de Aguilera (2008), com 

relação à crenças e atitudes linguísticas, aplicamos questionário com 08 questõesabertas,  

visando à coleta de dados  sobre crenças e atitudes,  a 4 professores de Língua 

Portuguesa (LP) da rede pública de ensino, da cidade de Santo Antônio da Platina e de 

Conselheiro Mairinck/ PR. 

 

Objetivos 

 

Objetivo Geral: 

 

 Investigar crenças e atitudes linguísticas de professores de Língua Portuguesa da 

rede pública de ensino sobre a abordagem da variação linguística nas salas de 

aula. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

 Verificar se há diferença no modo de agir e pensar desses professores de LP com 

mais tempo de docência/ com os de menos tempo, com relação ao tratamento 

das variedades linguísticas na escola. 

 Constatar se há preconceito linguístico, por parte dos professores, no que diz 

respeito à fala dos alunos, considerada de menos prestígio. 

 

Fundamentação teórica 

 

          Estudos sobre crenças e atitudes linguísticas ainda é pouco explorado  no Brasil,  

embora a Sociolinguística insista na importância desse campo de  estudo, apontando que 

a atitude linguística de um indivíduo atua de forma muito ativa nas mudanças de código 

ou alternância de línguas; é um fator decisivo, junto à consciência linguística, na 

explicação da competência dos falantes, além de permitir ao pesquisador aproximar-se 
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do conhecimento das reações subjetivas diante da língua e/ou línguas que usam os 

falantes,  influindo na aquisição de segundas línguas (GOMÉZ MOLINA, 1987, p. 25 

apud   AGUILERA, 2008, p. 105). 

Desse modo, segundo Lambert e Lambert (1966, p. 78), atitude linguística pode 

ser definida como  uma maneira organizada e coerente de pensar, sentir e reagir em 

relação a pessoas, grupos, questões sociais ou, mais genericamente, a qualquer 

acontecimento  ocorrido em nosso meio circundante”.  

Assim, para esses psicólogos, são componentes essenciais da atitude os 

pensamentos e as crenças, os sentimentos (ou emoções) e as tendências para reagir, de 

modo que “uma atitude está formada quando esses componentes se encontram de tal 

modo interrelacionados que os sentimentos e tendências reativas específicas ficam 

coerentemente associados com uma maneira particular de pensar em certas pessoas ou 

acontecimentos” (Lambert e Lambert 1966: 78). 

Já o conceito de crença  não é de tão fácil definição. Levando-se em conta as 

definições de dicionários, podemos entender crenças como ato ou efeito de crer; fé 

religiosa; convicção íntima; opinião formada; crendice; superstição; forma de 

assentimento que se dá às verdades de fé, que é objetivamente insuficiente, embora 

subjetivamente se imponha com grande convicção; estado, processo mental ou atitude 

de quem acredita em pessoa ou coisa; disposição subjetiva a considerar algo certo ou 

verdadeiro por força do hábito ou das impressões sensíveis (HOUAISS, 2009; 

AURÉLIO, 2009). 

De acordo com o linguista Barcelos: [...] não são somente um conceito 

cognitivo, mas também social, porque nascem de nossas experiências e problemas, de 

nossa interação com o contexto e da nossa capacidade de refletir e pensar sobre o que 

nos cerca (BARCELOS, 2004 apud SILVA, 2005, p.69). 

Sobre os elementos que compõem a atitude, Lambert (1967), citado por Moreno 

Fernandez (1998, p.182), registra que a atitude se constitui de três componentes 

colocados no mesmo nível: o saber ou crença (componente cognoscitivo); a valoração 

(componente afetivo); e a conduta (componente conativo), o que significa dizer que a 

atitude linguística de um indivíduo é o resultado da soma de suas crenças, 
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conhecimentos, afetos e tendências a comportar-se de uma forma determinada diante de 

uma língua ou de uma situação sociolinguística. (AGUILERA, 2008, p.106). 

Diante dessas considerações, podemos definir crenças como algo que 

acreditamos que defendemos, com base em conceitos criados pela própria pessoa ou 

com base em conceitos teóricos. E atitudes linguísticas como o posicionamento que uma 

pessoa toma diante de um determinado assunto ou contexto; é o que e realmente é feito 

na íntegra. 

 

 

Metodologia 

 

Analisamos as crenças e atitudes linguísticas de  quatro  professores de Língua 

Portuguesa (LP), a partir das respostas dadas às Questões Metalinguísticas, que 

integram os Questionários do Projeto Atlas Linguístico do Brasil – ALiB (Comitê 

Nacional: 2001), com algumas adaptações.  

O grupo de informantes foi formado seguindo os critérios: dois professores de 

Língua Portuguesa com mais de 15 anos de magistério e dois, com até 10 anos de 

docência na área. 

Para a pesquisa, usamos questionário composto de 08 perguntas abertas, por 

meio do qual os professores responderam por escrito as questões,  que  direcionavam às   

respostas sobre crenças e atitudes linguísticas com relação ao ensino de LP, à 

abordagem das variedades linguísticas na escola e, consequentemente,  ao preconceito 

linguístico dos professores com relação à fala dos alunos, principalmente, daqueles de 

origem mais humilde. 

Com o objetivo de preservar a identidade dos professores, nomeamo-los de 

professor A, professor B, professor C e professor D.  

Os professoras A e B  são os que têm mais de 5 anos de docência; os 

professores C e D são os que têm mais de 15 anos de carreira. 

               As respostas das perguntas do questionário foram tabeladas para melhor 

visualização. 
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Análises  

 

Todas as professoras entrevistadas são ex-alunas da UENP, são todas do sexo 

feminino, com idade entre 20 e 55 anos. 

As professoras A e B são formadas em Letras/Inglês. A professora  A é  

especialista em Psicopedagogia e a B, em Educação Inclusiva.  Já as professoras C e D 

são formadas em Letras/Inglês, também, sendo a C mestre em Literatura e Prática 

Cultural, com a especialização concluída e a professora D possui graduação e 

especialização em Docência no Ensino Superior e Literatura. 

 Questionário 

 

As perguntas 1 e 2 do questionário dizem respeito à Língua Portuguesa. A 

primeira, questiona o que é ensinar a Língua Portuguesa, na opinião delas, e a segunda, 

qual o conteúdo que consideram mais importante para a formação do aluno.  

A professora A disse que é ensinar a fala e a escrita e que considera todos os 

conteúdos importantes; a professora B responde que ensinar a LP é  ensinar um 

conjunto de normas, regras, conhecimento de mundo, incentivar a criatividade, apontar 

o caminho da interpretação e da coerência, e considera os conteúdos de leitura, 

interpretação e produção textual os mais importantes. 

Já a professora C respondeu que ensinar português não é só ensinar a 

gramática, mas a linguística, a literatura e que outras áreas temáticas também são 

importantes para o desenvolvimento cognitivo do aluno na área de Português. Para ela, 

a leitura, a escrita e a interpretação são os conteúdos mais importantes, uma vez que 

percebe, pela sua prática docente, que são essas atividades de LP que os alunos sentem 

mais dificuldades. 

E a professora D menciona que ensinar LP é propor um conjunto de regras e 

mostrar as diferentes variantes utilizadas por diferentes regiões, para que os alunos 

aprendam a respeitar as diferenças e conheçam- nas. Considera   a interpretação de 

textos  ea escrita como  dois fatores essenciais para o aprendizado dos alunos, 
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principalmente, na sociedade em que vivemos, onde as pessoas têm preguiça de 

escrever e dificuldades para interpretar textos. 

A pergunta três questionava se elas tiveram a disciplina de Sociolinguística na 

época em que fizeram o curso de Letras. Três, a B, a C e a D responderam com um 

monossilábico sim, e a informante A respondeu sim também, mas disse que não se 

lembrava dos conteúdos vistos. 

Ao serem questionadas, pergunta 04,  sobre quando um aluno produz um texto 

e escreve palavras como: derrepente, fejão, enchada, pobrema, caza, grafadas 

erroneamente, se elas ( professoras) corrigem-nos. As entrevistadas respondem:  

 

Professora A: 

 

“Sim. Pois na escrita devemos aprender da maneira correta.” 

 

Professora B: 

 

“Sim, pois um dos objetivos da aula de produção de texto é a aplicação correta 

da ortografia, com coerência e fazendo o uso adequado da concordância”.  

 

Professora C: 

 

“Sim, ele precisa saber onde  errou e precisa melhorar, para tal situação corrijo e 

proponho a reescrita com base na correção a fim de que o aluno  perceba o erro e 

não o cometa novamente’. 

 

Professora D: 

 

“Sim e acredito que qualquer professor deve fazer a correção. O aluno necessita 

perceber o erro e não cometê-lo em novas produções”. 
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Sendo assim, por meio das respostas, observamos que elas consideram 

necessária a correção da ortografia dos alunos, uma vez que compreendem que fala e 

escrita não são a mesma coisa. 

Já, para a pergunta 05, “E quando o seu aluno diz: Dona, não fui eu qui ponhei 

o livro na cartera do Carlinhos. Foi aquela menina ali... Ela pegô ele e ponhô aqui na 

cartera dele...O que você faz? Corrige a fala do seu aluno? Justifique sua resposta”. 

 

A informante A respondeu que: 

 

“ Pode-se fazer um trabalho no quadro, mostrando a forma escrita e a falada, mais deve-

se saber falar para não causar constrangimento ao aluno”. 

 

 A informante B: 

 

 “Não diretamente, para não expor o aluno perante a turma, mas, em seguida,  

procuro trabalhar de forma adequada para que o aluno aprenda a pronúncia correta das 

palavras. 

 

 A informante C: 

 

“Sim, indiretamente. Utilizo de outro momento para falar a palavra correta ou  

utilizo de estratégias com atividades de falas adequadas e não adequadas, dependendo  

do aluno e do contexto. Mas, para melhor aprendizagem,  gosto de realizar leituras para 

formar alunos conscientes no hábito da leitura, porque se erra muito por não saber ou 

conhecer a grafia correta das palavras”. 

 

E a informante D: 

 

“É necessário corrigi-lo, no entanto, não o faço de imediato; espero uma 

oportunidade para fazê - lo, por exemplo, se utilizo um texto em sala que traz palavras 
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iguais ou semelhantes aproveito a oportunidade para falar sobre o dia a dia da sala de 

aula”. 

 

            Já como resposta da pergunta nº 6: “Você tem preconceito linguístico?”, todas 

foram unânimes: disseram que não.  

As professoras A, C e D responderam que devemos respeitar a fala dos alunos, 

as “tradições linguísticas” de cada um. 

Já a professora B respondeu que o importante é a comunicação e a interação 

entre as partes.  

E, para as questões 7 e 8, que questionavam se elas trabalhavam  com as 

variedades linguísticas em suas aulas e se consideravam  importante a abordagem das 

variedades linguística nas aulas de LP, pedindo justificativa das respostas dadas, todas 

responderam que sim para a questão 7.  

Todas disseram que  trabalhavam com as variedades linguísticas nas aulas de 

LP, principalmente a questão do regionalismo: 

 

Professora A: 

 

“Sim, pois devemos conhecer  e considerar os costumes e o regionalismo de 

cada aluno”. 

 

Professora B: 

 

 “Sim, trabalho com meus alunos muito a questão do regionalismo nordestino, 

entre outros também, mas esse, em especial, para que eles possam entender  e perceber 

as variantes da nossa região pra  região nordestina”.  

Já, como resposta da questão 8, todas, também, afirmaram que  consideravam 

importante o ensino das variedades linguísticas na sala de aula.  

Como justificava, exemplificamos com as respostas das professoras C e D. 
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Professora C: 

 

 “Muito,para que o aluno conheça as diferenças existentes na linguagem falada 

para a linguagem escrita”.  

 

Professora D: 

 

“Sim, o aluno precisa conhecer os diferentes dialetos e as variações que as 

palavras sofreram, historicamente, falando”.  

 

Resultados 

 

De acordo com as respostas das perguntas, podemos observar que as 

professoras A e C tiveram atitudes mais compatíveis com a proposta da Educação 

Sociolinguística: não corrigem os alunos no ato da fala, procuram criar situações que 

levem o aluno a refletir sobre uso da linguagem, ou seja, procuram praticar o uso- 

reflexão-uso da língua.  

Já as professoras C e D, apesar de dizer que corrigem os alunos, argumentaram 

que não fariam isso de imediato, procurariam outro momento para corrigi-los; em outro 

contexto, como no momento da leitura.  

 

 Tabulação dos dados 

 

Tabela 1 

 

PROFESSOR 

COM ATÉ 10 

ANOS DE 

DOCÊNCIA  

 

PROFESSOR A 

 

PROFESSOR B   

 

PROFESSOR 

COM ATÉ 15 

ANOS DE 

DOCÊNCIA  

 

PROFESSOR C 

 

 

PROFESSOR D 
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1)Para você, o 

que é ensinar 

a língua 

Portuguesa? 

 

 

Trabalhar 

tanto a forma 

falada quanto 

a escrita”.  

Ensinar um 

conjunto de 

normas, 

regras, 

conhecimento 

de mundo, 

incentivar a 

criatividade, 

apontar o 

caminho da 

interpretação 

e da coerência  

 Ensinar 

português não é 

só a gramática, 

mas a  

linguística, a 

literatura  entre 

outras  áreas 

temáticas 

também são 

importantes 

para o 

desenvolviment

o cognitivo do 

aluno na área 

de português.  

É propor um 

conjunto de 

regras  e 

mostrar as 

diferentes 

variantes 

utilizadas por 

diferentes 

regiões, para 

que os alunos 

aprende a 

respeitar as 

diferenças e  

as conheça.  

 

2) Qual 

conteúdo de 

LP você 

considera 

mais 

importante 

para a 

formação do 

aluno? 

 

Todos são 

importantes, 

pois 

precisamos 

saber falar 

como 

interpretar e 

escrever”. 

 

“A 

interpretação, 

leitura e 

produção 

textual”. 

 

 

 

Leitura, escrita 

e 

principalmente 

a interpretação, 

pois são neste 

três aspectos 

que os alunos 

encontram mais 

dificuldades em 

especial escrita 

e interpretação.  

Interpretação 

e escrita, são 

dois fatores 

essenciais, 

principalment

e na sociedade 

em que 

vivemos, as 

pessoas tem 

preguiça de 

escrever e 

dificuldades 

de interpretar.  

3) Você teve a 

disciplina de 

Sociolinguístic

a na 

graduação?  

Sim , mas não 

me lembro dos 

conteúdos 

estudados  

 

Sim  

 

 

 

Sim  

 

Sim  

 

4) Ao produzir 

um texto, seu 

aluno escreve 

palavras como: 

derrepente, 

fejão, enchada, 

poblema, caza, 

grafadas 

erroneamente. 

Você o corrige? 

Justifique a sua 

resposta. 

 

 

Sim. Pois na 

escrita devemos 

aprender da 

maneira correta  

 

Sim, pois um 

dos objetivos da 

aula de 

produção de 

texto é a 

aplicação 

correta da 

ortografia, com 

coerência e 

fazendo o uso 

adequado da 

concordância.  

 

 

 

 

 

Sim, ele precisa 

saber onde  errou 

e precisa 

melhorar, para 

tal situação 

corrijo e 

proponho a 

reescrita com 

base na correção 

a fim de que o 

aluno  perceba o 

erro e não o 

cometa 

novamente.  

 

Sim e acredito 

que qualquer 

professor deve 

fazer a 

correção. O 

aluno necessita 

perceber o erro 

e não cometê-lo 

em novas 

produções.  

 

PROFESSOR 

 

PROFESSOR A 

 

PROFESSOR B   

 

PROFESSOR

 

PROFESSOR C 

 

PROFESSOR D 
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COM ATÉ 10 

ANOS DE 

DOCÊNCIA  

ES COM ATÉ 

15 ANOS DE 

DOCÊNCIA  

5) E quando o 

seu aluno diz: 

Dona, não fui eu 

quiponhei o 

livro na cartera 

do Carlinhos. 

Foi aquela 

menina ali... Ela 

pego ele e ponhô 

aqui na 

carteradele... 

O que você faz? 

Corrige a fala 

do seu aluno? 

Justifique sua 

resposta. 

 

 

Pode-se fazer 

um trabalho no 

quadro, 

mostrando a 

forma escrita e 

a falada, mais 

deve-se saber 

falar para não 

causa 

constrangiment

o no aluno.  

 

 

Não 

diretamente, 

para não expor 

o aluno perante 

a turma, mas 

em seguida 

procuro 

trabalhar de 

forma adequada 

para o 

pronunciado 

correto das 

palavras.  

 Sim 

indiretamente, 

utilizo de outro 

momento para 

falar a palavra 

correta ou  utilizo 

de estratégias com 

atividades de falas 

adequadas e não 

adequadas 

dependo do aluno 

e do contexto, mas 

para 

melhoramento 

gosto de realizar 

leituras para 

formar alunos 

sólidos no hábito 

da leitura, porque 

se erra muito por 

não saber ou 

conhecer a grafia 

correta das 

palavras.  

É necessário  

corrigi-lo, no 

entanto, não o 

faço de imediato 

espero uma 

oportunidade 

para fezê-lo, por 

exemplo, se 

utilizo um texto 

em sala que traz 

palavras iguais 

ou semelhantes 

aproveito a 

oportunidade 

para falar sobre 

o dia a dia da 

sala de aula.  

6)Você tem 

preconceito 

linguístico? 

Justifique sua 

resposta.  

Não. Pois 

devemos 

respeitar a 

identidade de 

cada um. 

Apenas auxiliar 

na maneira 

correta de fala e 

escrita.  

Não pois o 

importante é 

haver a 

comunicação e o 

entendimento 

de ambas as 

partes.  

 Acredito que 

não,rss.  Respeito 

as pessoas, pois 

cada uma traz de 

si suas culturas e 

tradições 

linguisticas.  E o 

mais importante é 

haver a 

comunicação.  

 

Não, respeito as 

pessoas e suas 

limitações e 

tradições 

linguisticas.  

7)Você trabalha 

com as 

variedades 

linguísticas em 

suas aulas? 

Justifique a sua 

resposta. 

  Sim. Faço 

trabalhos, 

exemplos para 

apresentação 

dos alunos.  

 

Sim, pois 

devemos 

conhecer  

e considerar os 

costumes e o 

regionalismo de 

cada aluno.  

 Sim , gosto de 

propor pesquisas  

em jornais, 

internets  etc.  

Sim ,  trabalho 

com meus 

alunos muito a 

questão do 

regionalismo 

nordestino entre 

outros também 

esse em especial, 

para que eles 

possam 

entender  e 

perceber as 

variantes da 

nossa região pra 

a região 

nordestina  
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8)Você 

considera 

importante a 

abordagem das 

variedades 

linguística nas 

aulas de LP? 

Justifique sua 

resposta.  

Sim. Pois 

através  das 

variedades. 

Linguísticas não 

só temos 

conteúdos  de 

gramática pura, 

mas podemos 

abordar e 

expandir novos 

conteúdos.  

Sim, partindo 

do principio que 

devemos 

considerar o 

meio e as 

influencias que 

cada aluno 

aponta, devido a 

sociedade em 

que vive, deve 

ser feita a 

abordagem 

linguística 

durantes as 

aulas  

 Muito,  para que 

o aluno conheça 

as diferenças 

existentes na 

linguagem falada 

para a linguagem 

escrita.  

Sim,  o aluno 

precisa 

conhecer os 

diferentes 

dialétos e a s 

variações que as 

palavras 

sofreram 

historicamente 

falando.  

 

 

 

 

Considerações finais 

 

 

Por meio dos dados analisados,  observarmos que as quatro  professoras têm 

como crença que ensinar LP não é só ensinar gramática, mas levar em consideração as 

variedades linguísticas dos alunos; que tiveram a disciplina de Sociolinguística na 

graduação;  que trabalham nas aulas de LP com as variedades linguísticas e consideram 

importante a abordagem desse conteúdo para mostrar para os alunos que o meio em que 

eles vivem  pode exercer influência na fala deles, bem como para mostrar os diferentes 

dialetos regionais da LP. Creem também que não têm preconceito linguístico, 

respeitando a fala de seus alunos. 

O interessante é que, apesar de afirmarem que tiveram a disciplina de 

Sociolinguística na graduação e de estar abordando a questão do ensino de LP, a 

abordagem da variação linguística na escola, objeto de estudo da Sociolinguística, as 

professoras mencionam que tiveram sim a disciplina, mas não se lembram dos  

conteúdos. Atitude que nos deixa em dúvida se sabem mesmo o que é variação 

linguística.  

Esse fato, para nós, torna-se mais evidente quando, na resposta de duas delas, 

observamos que a abordagem das variedades linguísticas resumem-se apenas na questão 

dialetal, nos regionalismos do Brasil, ou seja, nas variedades lexicais. 
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Mesmo assim, o importante é que tanto as professoras com mais tempo de 

docência quanto as com menos tempo de atuação na área de Língua Portuguesa; têm 

uma visão valorativa sobre a abordagem das variedades linguísticas na sala de aula e 

com relação a um ensino de LP menos tradicional, mais funcional, mais real e menos 

preconceituoso.  
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DIÁLOGOS INTERTEXTUAIS: CONTOS INFANTIS NA OBRA FANTÁSTICA 

"DRAGÕES DE ÉTER" DE RAPHAEL DRACCON 
 

 

Isabella Marina Ferreira Souza (G-UENP/CLCA/CJ)  

Sherla Maria da Silva (G-UENP/CLCA/CJ)   

 

 

Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar o intertexto com alguns contos 

infantis, especificamente "Chapeuzinho Vermelho" e "João e Maria", presente na obra 

“Dragões de Éter” do autor contemporâneo Raphael Draccon, um dos maiores 

representantes do gênero Fantástico na Literatura nacional. Apresentar também a 

importância da Literatura Fantástica Brasileira, sua origem, trajetória e seus principais 

autores. Além de apresentar a vida e obras de Draccon, os quais tiveram papel 

fundamental no crescimento desse gênero literário no território brasileiro. Por fim, 

destacar os trechos nos quais se evidencia tais referências, além de apresentar a 

importância das mesmas na construção de obras literárias fantásticas. 

 

Palavras-chave: Literatura fantástica brasileira. Contos infantis. Intertexto. 
 

 

 Introdução 

 

O artigo tem por objetivo apresentar o intertexto de alguns contos clássicos 

infantis presentes na obra “Dragões de Éter – Caçadores de Bruxas” primeira obra da 

trilogia do autor Raphael Draccon, além de mostrar a importância da Literatura 

Fantástica Brasileira, com base nas teorias de Todorov, sua trajetória no mercado 

nacional e seus principais autores. Há a apresentação da obra supracitada, sua estrutura, 

construção dos personagens dos contos mencionados e o tipo de narrador. Há também a 

apresentação da vida e obras de Draccon, os quais tiveram papel fundamental no 

crescimento desse gênero literário no Brasil.  

Por fim, há de se destacar a intertextualidade entre os trechos da obra estudada, 

contando também com uma entrevista concedida pelo próprio autor.  

 

Fundamentação teórica  
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A literatura fantástica universal  
 

Antes de falarmos sobre a origem da Literatura Fantástica no Brasil e seus 

autores, é fundamental destacar seu surgimento além do território nacional e a teoria em 

que se baseia a construção literária fantástica. 

Podemos considerar que esse gênero não tem uma data exata, vem sendo 

utilizado, desde os primórdios, como atribuição de aspectos morais no leitor e efeitos 

irônicos. 

Segundo Todorov, no final do século XVIII é quando aparece o fantástico, com 

Jacques Cazotte, e vai até um século depois, com as novelas de Maupassant. 

No século XIX, a literatura fantástica usa de elementos inverossímeis, fora da 

realidade considerada por nós. 

A filosofia do idealismo alemão – o qual se baseia no paradoxo Kantiano de que 

o homem tem suas ações livres, e o meio no qual vive é determinista -  influenciou a 

Literatura Fantástica do século XIX. Alguns autores consideram que o primeiro escritor 

desse estilo foi E.T.A Hoffman (e não Cazotte). 

Todorov, um dos grandes pesquisadores sobre o gênero afirma em sua teoria que 

o fantástico encontra-se na linha tênue de dois subgêneros: o estranho e o maravilhoso. 

O estranho é a explicação do sobrenatural e o maravilhoso é a aceitação do mesmo.  

Dentro deles há ainda dois transitórios, que são o fantástico maravilhoso e o 

fantástico estranho. No primeiro a história parece sobrenatural e dessa forma se 

confirma. Já no segundo subgênero algo no decorrer da trama parece sobrenatural, 

porém no final possui uma explicação racional.  

De acordo com Todorov, o leitor modelo é o que compreende o mistério, o 

“sobrenatural” que não se explica no mundo real, com isso ele precisa escolher entre 

acreditar nisso, nesse acontecimento “maravilhoso”, ou acreditar que isso tudo é ilusão, 

“estranho”. 

 

A Literatura Fantástica Brasileira 
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A Literatura Fantástica é um gênero recente em território brasileiro, pois, para 

alguns críticos, literatura fantástica é de “baixo calão”, algo apenas voltado para o 

entretenimento, não merecendo, para muitos, ser chamada de obra literária, apesar da 

produção estrangeira desse gênero ser considerada clássica em seus países de origem.  

Mesmo assim, podemos dizer que existem vários escritores corajosos por aqui 

que decidiram se arriscar. Três deles conseguiram grande reconhecimento e criaram 

assim a chamada “Trindade Fantástica Brasileira”, são eles: André Vianco, Raphael 

Draccon e Eduardo Spohr. A internet foi responsável pelo reconhecimento desses e de 

tantos outros autores. Por meio das redes sociais (em especial o Orkut e suas 

comunidades e atualmente o Facebook e suas páginas), seus nomes foram ganhando 

cada vez mais espaço no meio literário nacional. Mas não somente os homens têm 

destaque nesse ramo, podemos citar também diversas autoras que contam com um 

grande número de fãs e leitores, como: Carolina Munhóz, autora de sucessos como “A 

Fada”, “O Reino das vozes que não se calam” e “Por um toque de ouro”, C. S. 

Camargo, autora gaúcha de “O medalhão de Ísis” que vem conquistando espaço através 

da internet e também Letícia Godoy, ex-aluna da UENP, autora de “Deixe-me entrar”, 

que atualmente trabalha e publica pela editora Arwen.  

Além de novos autores, o mercado também conta com o surgimento de editoras 

especializadas nesse tipo de literatura, como a já citada Arwen temos também a Draco e 

tantas outras. Todas essas e outras mais procuram, além de divulgar a literatura 

fantástica, contribuir para a valorização de autores nacionais, influenciando cada vez 

mais novos escritores a publicarem seus livros em solo nacional. 

 

 

 O Fantástico Maravilhoso na obra de Raphael Draccon 

 

Segundo Todorov, o maravilhoso é um fenômeno desconhecido, algo ainda não 

visto e que esta por vir, um futuro, ou seja, um universo a parte, com suas próprias leis. 

Todorov insiste na necessidade de não deixar de lado do fantástico literário os seus 
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gêneros dos quais se imbrica (maravilhoso e o estranho). O fantástico puro é 

representado pela linha que permeia o estranho e o maravilhoso, tendo o estranho de um 

lado e o maravilhoso de outro. 

Quando se fala do fantástico-maravilhoso, o mesmo se revela de forma mais 

clara, que termina com a aceitação do sobrenatural, comprovando-o. 

A obra “Dragões de Éter” de Raphael Draccon, com base na teoria de Todorov, 

 enquadra-se no fantástico-maravilhoso, no qual o sobrenatural é aparente desde o início 

da narrativa e se comprova no decorrer da mesma, fazendo o leitor aceita--lo como parte 

real da narrativa. Dragões, anões, príncipes, reis, rainhas, semideuses, fadas, bruxas, 

seres fantásticos e sobrenaturais fazem parte de toda a narrativa e se constroem 

juntamente com a realidade. 

Através da ligação com os contos de fadas, sua narrativa é construída, fugindo 

da realidade “racional” e se ligando aos contos fantásticos já existentes, na qual junta o 

contexto das histórias trazendo uma nova forma do sobrenatural, utilizando-se do 

fantástico original, suas referências e acontecimentos, porém encerrando de forma nova 

e inesperada suas narrativas, comprovando sua veracidade e fantasia. 

 

 Vida e obras do autor 

 

O autor da obra “Dragões de Éter”, Raphael Draccon (Rafael Albuquerque 

Pereira), nasceu no Rio de Janeiro em 1981. Vindo de uma origem humilde, cresceu 

ouvindo histórias contadas por seu avô até o falecimento do próprio. Quando tinha seis 

anos, conheceu o trabalho do ídolo Bruce Lee através do filme “Operação Dragão”. A 

partir daí prometeu a si mesmo que seria tudo o que ele foi: faixa preta em artes 

marciais, fato realizado aos 18 anos, quando já possuía sua própria turma no dojô, 

trabalhar com cinema, fato realizado quando se formou roteirista, chegando a ganhar um 

prêmio de reconhecimento da Academia dos Roteiristas Norte Americanos por um 

roteiro feito no primeiro semestre da faculdade e ser escritor. Foram necessários vinte 

anos, mas a promessa foi cumprida. 
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Dentre seus trabalhos podemos destacar alguns: Permaneceu seis meses como o 

autor mais vendido da Editora Planeta, mesmo não tendo nenhuma foto publicada, 

nenhuma entrevista e mesmo sem o código de barras no livro. Foi responsável por trazer 

a série As crônicas de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin para o Brasil quando 

trabalhava pela Editora Leya, na qual também abriu o selo “Fantasy”. Atualmente 

participa do selo “Fantástica Rocco” com sua mulher, a escritora Carolina Munhóz, na 

Editora Rocco. Foi roteirista de dois dos doze episódios da série de terror Supermax, em 

exibição pela Rede Globo.  

Em meio às pesquisas, dentre elas entrevistas encontradas em vídeos do 

YouTube, Draccon revela o que está por trás do título da trilogia “Dragões de Éter”. 

Segundo o autor, o título mistura a figura do dragão, símbolo máximo da fantasia, com 

o Éter, a quinta essência, o mundo dos sonhos. Daí surgiu o título fantasioso e sonhador 

para suas obras de maior sucesso. 

Dentre as obras de Draccon, podemos destacar a trilogia Dragões de Éter 

(Caçadores de bruxas, Corações de Neve, Círculos de chuva), Espíritos de Gelo, Fios de 

Prata e a trilogia Legado Ranger (Cemitérios de Dragões, Cidades de Dragões e 

Mundos de Dragões). 

 

 Entrevista 

 

No evento de lançamento de seu último livro “Mundos de Dragões”, realizado 

em Curitiba no dia 17 de setembro de 2016, Raphael Draccon concedeu-nos uma 

pequena entrevista, na qual explicou os motivos que o levaram a se tornar um escritor 

de literatura fantástica, quais outras referências ele colocou em suas obras e o que o 

motivou a criar todo esse universo regado de referências:  

 

S.M.S: Draccon, quando você iniciou sua carreira de escritor, porque você escolheu a 

literatura fantástica? 

R.D: Os primeiros livros que eu li foram de contos de fadas, então já foi uma coisa marcante 

pra mim. Monteiro Lobato, Sítio do Pica-pau Amarelo são marcantes, Conan o bárbaro. E aí 

depois eu descobri o RPG, me apresentaram O Senhor dos anéis, então foi meio que uma 
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cultura. A literatura fantástica me ensinou a ler, por isso eu acabei escolhendo também esse 

estilo depois. 

S.M.S: A gente sabe que Dragões de Éter é cheio de referências a vários contos de fadas, 

nosso tema são essas referências. Você consegue se lembrar das que você colocou no livro? 

R.D: Sim. A Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, Capitão Gancho, Peter Pan, além de... é 

porque, assim, tem esses contos clássicos, que são os mais conhecidos, não só esses, os outros 

também, os outros contos clássicos que você encontrar, mas também tem referências a, tipo, 

óperas italianas, por exemplo: Bradamante e Ruggiero, isso é uma ópera italiana “Ruggiero e 

Bradamente”, pode procurar que você encontra. Tem mais personagens tipo o Polifemor que a 

capitã Bradamante enfrenta no “Círculos de Chuva”, ele é o ogro que tem na Odisseia... não, 

na Ilíada. Na Ilíada ou na Odisseia?Agora me deu um branco (risos). Eu confundo sempre 

esses dois romances, eu acho eles com um título meio parecido. Mas, tanto que tem a repetição 

de quanto ele pergunta “Quem matou você? Ninguém, ninguém matou você”. Só que de um 

outro ponto de vista. Então assim, dos temas clássicos, dos contos de fadas a óperas italianas. 

Tá tudo lá nesse sentido.  

S.M.S: Última “perguntinha”: Por que você decidiu juntar tudo numa história só? 

R.D: Porque me incomodava a maneira como esses contos terminavam. Não fazia sentido as 

coisas, não explicava nada. Tipo a Chapeuzinho Vermelho, por que a mãe ia mandar a filha 

sozinha pra casa da vó, aí chega lá o lobo fica perguntando coisas pra ela, como “porque essa 

boca grande?” a Chapeuzinho pergunta, pô na história original ele encontra ela antes no lago, 

por que ele vai pensar invés de devorar essa menina aqui eu vou pra casa da avó dela, pra 

devorar a avó e me vestir de... pô, nada disso faz sentido. Aí João e Maria. Os pais abandonam 

as crianças sozinhas no meio da floresta, aí eles veem a casa de doce e nem se perguntam “será 

que isso é de doce memo?” Então coisas assim desse tipo. O capitão Gancho nunca envelhecia. 

O Peter Pan tudo bem, fazia parte, mas porque o Capitão Gancho não envelhecia? Coisas 

desse tipo. E assim foram nascendo, até que então surgiu Nova Éther que reuniu, que mostrava 

o que acontecia depois. Era isso que eu queria saber. Esse negócio do “viveram felizes para 

sempre”, pô o que que isso quer dizer? Os cara não brigam, o príncipe não tem DR com a 

princesa? Essas coisas. Eu queria ver o que tinha depois e aí nasceu essa junção.  

  

A obra e sua construção 

Como dito pelo próprio autor, os livros que compõem a trilogia Dragões de Éter 

foram criados com a finalidade de sanar dúvidas referentes ao que as histórias, em sua 

forma original, não mostram, o porquê dos fatos acontecerem. Draccon dá uma nova 

identidade aos personagens que conhecemos, como por exemplo, atribuindo um nome à 

Chapeuzinho Vermelho, antes conhecida apenas por essa alcunha. “Falando em neta, é 

hora de falar da menina. Ariane Narin” (DRACCON, 2007, p. 18).  
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Da mesma forma atribui traços de personalidade aos irmãos João e Maria, 

ganhando também o sobrenome Hanson.  

 

[...] Pois se a inteligência de Maria era alta como uma montanha, o 

raciocínio de João era brilhante como as jóias que apenas os nobres 

podiam comprar. E mais, veloz como um pisco de um relâmpago. E 

bastava a irmã ter uma idéia, por mais simples que fosse, e o 

raciocínio de João tratava de tentar – e encontrar – uma forma de 

colocar aquela idéia em prática. Isso gerou uma harmonia entre os 

irmãos que poucas vezes esse mundo viu se repetir. (DRACCON, 

2007, p. 28)  

Um exemplo de lacuna solucionada da história tradicional para a versão de 

Draccon é o fato dos pais dos irmãos João e Maria terem abandonado as crianças na 

floresta sem grandes explicações: 

 

Em casa, seus pais procuravam todos os dias desesperados por uma 

informação. Más línguas logo disseram pela região que o casal havia 

feito de propósito, deixou seus filhos perdidos na floresta por não 

terem condições de sustentá-los. Pura maldade de gente fofoqueira e 

alheia ao sofrimento humano! Posso admitir para qualquer um: os 

Hanson jamais seriam capazes de fazer tamanha barbárie com sua 

prole e preferiam vender seus filhos a abandoná-los à própria sorte em 

uma floresta escura e sinistra. (DRACCON, 2007, p. 34)  

 

Outro fato a ser destacado é a forma como o romance é estruturado. O mundo 

fantástico de Nova Ether é retratado por partes em capítulos sem título. Cada um nos 

apresenta um personagem e seu ponto de vista na trama. Apesar de inicialmente eles 

parecerem não possuir nenhuma relação entre si, conforme a história se desenvolve 

percebemos que na verdade todos estão ligados a um ponto principal, como se o autor 

conectasse todas as histórias, que em suas versões originais nada tinham uma com a 

outra, num mesmo eixo, tornando-as uma única narrativa.  

Uma característica que torna a obra diferente de muitas do mesmo gênero é o 

narrador da trama. Na maioria dos momentos ele está presente apenas para narrar, em 

terceira pessoa, os fatos que estão ou já ocorreram. 
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Primo Branford era o maior de todos os Reis que já ocuparam o trono 

do reino de Arzallum ou qualquer outro. Nascido na pobreza, posto a 

prova pelos sacrifícios e destinado ao sucesso, Primo era o mais velho 

de três irmãos, que receberam o nome de Segundo e Tércio de acordo 

com sua chegada ao mundo. (DRACCON, 2007, p. 21) 

 

Entretanto, em determinadas partes, manifesta sua opinião em primeira pessoa, 

como no trecho:  

 

E o salvador? Sim, o caçador herói – do ponto de vista humano – que 

meteu duas balas no peito da criatura. Esse personagem será 

importante para esta história que narro, mas ainda não será agora que 

trarei maiores detalhes de sua vida. Mas que diabos! – você deve 

querer reclamar dessa história em que todas as boas informações 

parecem estar relegadas ao futuro. Ei! Estamos prestes a conhecer 

uma longa história, e qual seria a graça se tudo fosse revelado de 

maneira fria e deselegante? (DRACCON, 2007, p. 19)  

 

Há também momentos em que o narrador se faz personagem, convidando o 

leitor a igualmente fazer o mesmo papel:  

 

Pois farei ainda melhor, levarei você até lá. Viaje comigo e mantenha 

sua mente aberta, porque o levarei neste momento ao porto de 

Andreanne. E você verá, da sua própria forma, como é maravilhoso 

ser um contador de histórias e usufruir de poderes que nenhuma outra 

profissão pode oferecer. [...] É noite. Estamos no porto de Andreanne. 

Você pode vê-lo com seus próprios olhos, basta abri-los. Sim, talvez 

você não o veja da mesma forma que eu, mas se nós dois estamos 

aqui, vemos um porto, e seja ele como for, é ele o porto de Andreanne. 

(DRACCON, 2007, p. 107 e 108)  

 

A esse tipo de narrador chamamos de narrador onisciente intruso. Ele possui a 

caraterística de ser livre, de narrar os acontecimentos da forma que lhe convém, mesmo 

que isso inclua diversos modos de narração, como podemos notar nos exemplos já 

citados.  
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 Intertexto 

 

Podemos dizer que a palavra Intertexto possui raiz latina e segundo o dicionário 

eletrônico Houaiss significa inter (no interior de dois) + texto (fazer tecido, entrelaçar). 

Considera-se a intertextualidade como sendo a interação entre textos. Por esse 

entrelaçamento entendemos como a obra literária se interliga com outras, formando elos 

de uma corrente que se nota em todos os períodos literários. 

Quando falamos em intertexto e literatura comparada, exige-se que se perceba 

que ao ler determinado texto estamos também lendo outro; esse intercruzamento 

perpassa a escrita, principalmente a literatura, ao longo do tempo. A Literatura 

comparada não compara o procedimento em si, mas como recurso de analise e 

interpretação, que torna possível a esse recurso literário a exploração adequada e o 

alcance dos objetivos propostos. 

Há vários intertextos presentes na obra “Dragões de Éter” de Draccon em toda a 

trilogia. Especificamente no primeiro volume “Caçadores de Bruxas” dois contos 

infantis foram destacados para este trabalho: os contos Chapeuzinho Vermelho e João e 

Maria. 

Podemos ver o intertexto com o conto infantil Chapeuzinho Vermelho no trecho 

abaixo: 

 

Refiro-me a um nome, um apelido. Um fardo; uma alucinação 

denominada pela forma de um antigo e sinistro chapéu alvacento 

infantil, friamente manchado pela cor do sangue de uma senhora 

simpática dilacerada e de um imenso lupino abatido. Um legitimo e 

maldito chapéu vermelho. (DRACCON, 2007, p. 20) 

 

Assim como também faz referencia à vovozinha, que vive isolada na floresta, e a 

mãe da menina que a manda sozinha para a casa da avó: 

 

E assim como deve ser difícil para você entender que não era um ato 

de imprudência uma senhora viver isolada no meio da floresta, 

também é extremamente chocante imaginar uma mãe ter a coragem de 
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mandar uma menina de nove anos sozinha pela floresta a uma 

distancia de não menos de dois quilômetros, com uma cesta de comida 

no braço e um chapéu branco na cabeça. Mas não vamos julgar nada 

apressadamente, todo ser humano tem direito à defesa antes de ser 

julgado por quem ou pelo que quer que seja. E a mãe da menina 

Ariane não era doida nem irresponsável, nem um animal para não ter 

o direito á defesa. Entretanto, os motivos que a levaram a deixar a 

pequena Ariane ir sozinha à casa da avó naquele dia trágico também 

não serão explicados agora. (DRACCON, 2007, p.18-19)  

 

Destacamos também o intertexto com o conto infantil João e Maria. Há o trecho 

em que se faz referência à casa de doces, onde estiveram os personagens do conto 

infantil original: 

 

Sabe-se que, naquele dia, eles seguiram por um caminho diferente sem 

perceber e deram de cara com o maior absurdo que já tiveram 

oportunidade de deparar, e nem a inteligência de Maria nem o 

raciocínio de João resolveram interceder. Pelo contrario, ignoraram 

completamente a informação cerebral transmitida pela decodificação 

do esquisito desenho da luz que entrou pelas córneas excitadas com o 

que viam. Era uma casa. Parecia ser. Mas tinha algo tão especial nela, 

que a fazia diferente de todas as outras casas do mundo.Era feita 

completamente de doces. (DRACCON, 2007, p. 30) 

 

               Também faz referência à bruxa que vivia nessa casa: 

Refiro-me a uma senhora que chegava a ponto de fazer crianças 

comerem lascas de madeira como se fosse chocolate, ou mastigarem 

pequenos estilhaços de vidro como se fosse uma porção de passas 

silvestres. Quer mais? Falo de uma velhinha capaz de manejar o poder 

negro da hipnose de uma maneira tão competente – e proibida por ler, 

não posso esquecer de dizer – que conseguiu fazer inteligente e outra 

esperta ingerirem lama como se fosse geléia de amoras, lamberem 

cera de velas como se fossem balas, e beberem água barrenta como 

suco de boas frutas. E esse show bizarro foi provocado inicialmente 

pelo mesmo motivo que levou um lobo a atacar uma senhora sozinha 

em uma floresta: o desejo de saciar a própria fome. (DRACCON, 

2007, p. 33) 
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 Considerações Finais 

 

Raphael Draccon, assim como os demais escritores de Literatura Fantástica 

Brasileira, contribuíram e continuam contribuindo muito para o crescimento do gênero 

no país. A Intertextualidade presente em suas obras mostra a importância dessas 

referências na construção da fantasia, que não se faz sozinha, é um estilo extremamente 

rico em conteúdo e interligações com outras obras, pois delas se fazem essas 

construções que tornam a obra tão encantadora. 

A literatura fantástica, mesmo ainda tendo pouco espaço no Brasil e sofrer certo 

preconceito que ainda existe contra livros nacionais contemporâneos, muitas vezes por 

parte de acadêmicos e professores nacionalistas conservadores, vem crescendo cada vez 

mais graças à internet e aos novos leitores que buscam sempre algo novo, diferente, e 

muitas vezes se encantam com esse gênero, partindo dele para outros.  Esse crescimento 

ressalta que a fantasia é fundamental, sempre foi e continua sendo capaz de fascinar 

todas as idades, de crianças a adultos, de novos leitores a leitores de longa data. 
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ENSINO DE ESPANHOL COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA (E / LE):  

O DESENVOLVIMENTO DE UM CURSO VOLUNTÁRIO NA REDE PÚBLICA 

 

Edson Luis Rezende Junior (UNESP - Assis)4 

 

Resumo: A seguinte proposta aqui apresentada está sendo desenvolvida numa escola 

municipal de Rancharia, São Paulo, e busca ofertar o ensino de língua espanhola de 

modo gratuito a alunos do ensino fundamental II. Como justificativa para a elaboração 

do curso utiliza-se o acordo Mercosul (1991), a criação da lei 11.161/05 e as OCEM 

(2006) que trazem um capítulo especial para o ensino de E/LE. Assim, nosso objetivo é 

apresentar a proposta criada, esclarecer as etapas de construção do curso, discutir seu 

caráter voluntário, abordar as concepções de língua presente em seu desenvolvimento e 

também, ilustrar a recepção da comunidade perante a iniciativa. Por fim, o trabalho tem 

por técnica metodológica os conceitos da pesquisa qualitativa dando ênfase ao estudo de 

caso, uma vez que, o projeto concentra-se num único grupo de estudantes. 
 

 

Introdução 

 

A proposta de ensino de E/LE surgiu com o ingresso do professor de língua 

portuguesa, março de 2016, a equipe da EMEFEI Carlos Bueno de Toledo, distrito de 

Gardênia – Rancharia SP; por meio de contrato realizado (edital 054/2016) junto a 

secretária da educação do município válido até dezembro do ano vigente. Assim, o 

professor tendo se dedicado ao ensino de espanhol a luso-falantes e tendo também 

participado de programas de intercâmbio manifesta seu interesse em compartilhar seus 

conhecimentos linguísticos, culturais e profissionais com os alunos do ensino 

fundamental II, 6º a 9º ano do ensino regular básico. 

Acredita-se que essa oportunidade seja de suma importância a comunidade uma 

vez que se deva considerar também o papel do espanhol, cuja importância cresce em 

função do aumento das trocas econômicas entre as nações que integram o Mercado das 

                                                           
4 Pós-graduando do curso de metodologia do ensino de língua portuguesa e língua espanhola pela 

Universidade Candido Mendes (UCAM). Graduado pela Unesp, campus de Assis em Letras licenciatura 

plena em português e espanhol. Atualmente professor contratado na área de língua portuguesa no 

município de Rancharia – SP e professor voluntário no projeto de ensino de espanhol como língua 

estrangeira. 
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Nações do Cone Sul (Mercosul – 1991), a criação da lei 11.161/055 e a elaboração das 

OCEM (orientações curriculares para o ensino médio - 2006). 

Portanto, o texto aqui exposto apresenta o projeto, seu desenvolvimento, sua 

justificativa de elaboração e etapas, embasamento teórico acerca do ensino de espanhol, 

metodologia utilizada para a coleta de dados, questionário elaborado para os alunos 

integrantes do curso e uma breve conclusão do ano. 

 

Abrangência e contexto de desenvolvimento 

 

A abrangência do projeto limita-se ao distrito de Gardênia, mencionado 

anteriormente e localizado no município de Rancharia – interior de São Paulo; mais 

especificamente a escola municipal EMEFEI Carlos Bueno de Toledo que atende desde 

o ensino infantil ao ensino fundamental I e II. Assim, serão beneficiados pelo projeto 

todos os alunos, professores e funcionários; além da comunidade externa que acessa a 

escola aos finais de semana. 

O município de Rancharia marca sua fundação em 1916, porém seu status de 

município se deu em 1934, a partir do decreto de lei nº 6470 ainda pertencente ao 

município de Quatá. Sendo desmembrado em 1935 e sua instalação verifica-se em 01 de 

janeiro de 1936. Está localizado a 520 km de São Paulo (capital) e a 57 km de 

Presidente Prudente, o município também é cortado pelo rio Capivari. O distrito de 

Gardênia, há uma distância de um pouco mais de 50km de Rancharia, nasce em com a 

lei nº 233, de 24 de dezembro de 1948 onde ao abordar as dependências e divisas 

interdistritais de Rancharia.  

 

 

 

 

 

                                                           
5 Na data da criação do projeto a lei “do espanhol” não havia sido revogada pela medida provisória 
criada pelo governo atual. 
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Imagem 01: distância entre o município de Rancharia e o distrito de Gardênia 

 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/ 

 

Pode se ver fotos da época de fundação dos distritos e de Rancharia no blog 

“Rancharia – fatos e fotos” (http://rancharia-fatos-fotos.blogspot.com.br/). Por fim, 

dentro deste contexto surge a Escola Municipal Ensino Fundamental e Infantil Carlos 

Bueno de Toledo, que segundo o censo de 2015 atende a educação infantil, pré-escola, 

ensino fundamental, anos iniciais e finais. Sobre sua infraestrutura a escola possui: 

quatro salas de aula, vinte e um funcionários, sala de diretoria, sala de professores, 

laboratório de informática, quadra de esportes, alimentação escolar para os alunos, 

cozinha, sala de leitura, parque infantil, banheiro dentro do prédio, sala de secretaria, 

dispensa, pátio coberto e área verde. 

Assim, pelo descrito e observado pelo censo de 2015 observa-se que se trata de 

um contexto de poucos recursos principalmente por sua localização e por estar distante 

do município a qual pertence. Reforça-se com isso a relevância de ofertar o ensino de 

espanhol para os alunos de modo gratuito. 

 

O curso de espanhol 

 

http://rancharia-fatos-fotos.blogspot.com.br/
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Observado as características do local, o primeiro passo para a concretização do 

curso de espanhol foi realizar uma sondagem inicial com os maiores interessados, os 

alunos, e ver o interesse deles em participar do curso de espanhol que seria oferecido 

uma vez por semana no período da tarde. Tendo uma resposta positiva quanto aos 

alunos foi elaborado uma proposta inicial do curso, enviada a direção e encaminhada a 

secretaria de educação do município. 

Após esta etapa foi decidido que as aulas aconteceriam nas sextas-feiras em dois 

horários diferentes que posteriormente viraram um único grupo. O curso iria contar com 

um certificado fornecido pelo município de 50 horas, seria totalmente gratuito para os 

alunos do fundamental II e teria duração de três bimestres (de maio a dezembro de 

2016). 

Cada aluno interessado deveria recolher na secretaria da escola um termo de 

compromisso que explicava aos responsáveis todos os detalhes do curso e 

obrigatoriamente traze-la assinada no primeiro dia de aula6. 

 

Imagem 02: Folder de divulgação do curso de espanhol 

Professor: Edson Luis

Início: 13/05 (sexta – feira)

Local: E.M.E.F.E.I. Carlos Bueno de Toledo 

(sala de informática)

Horários:

1. grupo: 13h às 14h 30 min

2. grupo:  15h às 16:30 min

VAGAS LIMITADAS: 20 ALUNOS POR GRUPO

* Fichas de matrícula na secretaria da escola;
* Menores de idade trazer autorização do responsável;
*Curso com certificado de 50 horas;

 
Fonte: o autor 

                                                           
6 O modelo de termo de compromisso consta no anexo 1. 
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Justificativa 

 

A apresentação da proposta de criação do curso de espanhol encaminhada a 

direção escolar e a secretaria da educação do município possuía como justificativa 

algumas referências a documentos nacionais e descrevia a importância de se aprender 

uma língua estrangeira, tendo em vista, aspectos como a globalização, interculturalidade 

e o desenvolvimento crescente das TICs.  

Assim, considerando-as como três ações positivas do ministério da educação 

sobre o ensino de espanhol no Brasil e o fomento para com a divulgação da língua 

espanhola pautou-se em: 

1. O parâmetro curricular para o ensino de línguas estrangeiras para os ciclos do 

ensino fundamental faz menção ao espanhol ressaltando que deve-se considerar também 

o papel do espanhol, cuja importância cresce em função do aumento das trocas 

econômicas entre as nações que integram o Mercado das Nações do Cone Sul 

(Mercosul). Esse é um fenômeno típico da história recente do Brasil, que, apesar da 

proximidade geográfica com países de fala espanhola, se mantinha impermeável à 

penetração do espanhol. 

2. O decreto da lei 11.161/ de 5 de agosto de 2005, onde em seu artigo primeiro 

decreta que: O ensino da língua espanhola, de oferta obrigatória pela escola e de 

matrícula facultativa para o aluno, será implantado, gradativamente, nos currículos 

plenos do ensino médio. Assim, um curso de espanhol para o ensino fundamental II 

viria a contribuir na formação e no preparo dos alunos.  

3.  A construção das orientações curriculares para o ensino médio que ressaltam 

a importância do ensino de espanhol e que esta vá ao encontro de romper com 

Estereótipos de todo tipo, sobre a língua e sua suposta facilidade para os brasileiros, 

sobre os hispanofalantes, mais de uma vez indiferenciados em imagens constituídas de 

fragmentos de diferentes setores do mundo hispânico, como se esse fosse uma só coisa, 
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imagens permeadas de preconceitos que marcaram por muito tempo nossa relação com 

essa língua e essas culturas. 

 

Metodologia 

 

Logo como metodologia para o desenvolvimento do trabalho opta-se pelo estudo 

de caso, pois, a peculiaridade da escola estudada, bem como seu contexto, seu formato e 

recursos humanos despertam a atenção e suscitam assim a atenção do professor de 

língua portuguesa. Segundo Alves-Mazzotti (2006, p.639): 

 

“Frequentemente, o autor apenas aplica um questionário ou faz 

entrevistas em uma escola, sem explicitar por que aquela escola e não 

outra, deixando a impressão de que poderia ser qualquer uma”. 

 

Assim, o autor demonstra a necessidade de exemplificar as razões que levaram a 

escolha do caso a ser estudado e não apenas por ser uma fonte de dado disponível. Em 

outro momento de seu texto Alves-Mazzotti (2006, p.646 apud Yin, 1984, p.23) define 

o estudo de caso como uma pesquisa empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo em seu contexto natural. 

Esclarece-se também que o estudo de caso permite o uso de diferentes 

instrumentos de coleta de dado, sendo estes, diários, questionários, entrevistas, 

levantamento bibliográfico, etc. e que a utilização dos mesmos irá de acordo com o 

design dado pelo investigador a pesquisa.   

Portanto, no projeto aqui apresentado diz-se do “como” e “porquê” organizar um 

curso de língua espanhola a fim de um melhor desenvolvimento e buscando tanto o que 

seja comum para este caso e que crie generalizações naturalísticas, ou seja: 

 

[...] uma mudança de perspectiva: sugere que ao invés de assumir a 

responsabilidade de definir para que populações e/ou contextos os 

resultados obtidos podem ser generalizados, o pesquisador deixe essa 

decisão para o leitor. Este, ao se deparar com a descrição detalhada 

dos sujeitos, das relações que mantêm entre si, de seus 

comportamentos e das situações em que ocorrem, enfim, com uma 
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“descrição densa” do caso, decidirá se as interpretações, hipóteses, 

insights apresentados naquele estudo podem ser aplicados ao caso de 

seu interesse (ALVES-MAZZOTTI, 2006, p.650). 

 

Questionário 

Por fim, com o intuito de realizar uma primeira sondagem de como estão sendo as 

aulas para os alunos e das percepções destes acerca da língua espanhola realizou a 

aplicação de um questionário. Em outras palavras, foi solicitado que cada um 

respondesse um questionário elaborado a partir da ferramenta “formulários google”. Tal 

recurso disponibiliza uma melhor tabulação dos dados obtidos em gráficos de barras e 

de pizzas. Assim, sem a influência do professor7, cada aluno respondeu a sete questões 

das quais as quatro primeiras comporão este trabalho. 

Para fins éticos escolheu-se a opção de não identificação dos questionários, logo, 

as respostas dadas fazem menção ao grupo como um todo e as aulas em seu modo geral. 

Também, optou-se pela autenticidade das respostas e manteve-se alguns erros 

gramaticais segundo a norma culta da língua portuguesa. 

A imagem número três apresenta a seguinte pergunta “Por que você começou a 

estudar espanhol” e pode-se observar que as respostas são bem diversificadas e ressalta-

se a importância da língua como meio de comunicação para viagens, como requisito 

profissional na área de arqueologia, a consciência de alguns ao perceber que como 

língua estrangeira esta possui suas características, e por fim, a influência do professor 

caracterizado como “legal”. 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Cada aluno foi levado durante a aula foi direcionado para o computador que estava posicionado num 
canto da sala. 
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Imagem 03: Primeira pergunta 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

A segunda pergunta, apresentada na imagem de número quatro, apresenta uma 

característica da cidade em seu difícil acesso e, por conseguinte refletida na escola que é 

o não oferecimento de aulas de espanhol como língua estrangeira. Ao serem indagados 

acerca de seus conhecimentos de espanhol, ou mais especificamente, se já haviam 

estudado espanhol antes todos os alunos responderam que não.  

Logo, o curso marco uma construção inicial na vida desses alunos uma vez que 

amplia seus conhecimentos culturais e linguísticos. Em outras palavras, lhes permite 

observar além de sua cultura/língua materna lançando-os a expansão de vinte e um 

países hispano falantes. 
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Imagem 04: segunda pergunta  

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Já a próxima imagem, apresenta a terceira pergunta do questionário, acerca da 

motivação dos alunos, pois, tendo em vista que nenhum deles conhecia a língua 

espanhola, saber sobre suas motivações torna-se importante para cativa-los no ensino de 

espanhol. Nesta etapa percebe que cada aluno, sendo um ser singular, ressalta sua 

motivação em diferentes instrumentos sendo eles: ouvir e compreender uma música, 

morar em outro país, sair da casa dos pais, a influência dos amigos, etc. 

Observa-se aqui duas características importantes, como a influência do professor 

na motivação dos alunos nesta resposta torna-se mais evidente pois ao lincar a 

participação dos alunos no projeto com sua motivação a figura deste adquire um papel 

importante. 

E também, a não compreensão de alguns alunos acerca do questionário 

respondido pois ao serem avisados de que o professor / pesquisador não teria acessado a 

resposta pessoal de cada um, tampouco, saberia o nome de quem respondeu o quê, ao 

colocarem “a mesma resposta da anterior” e “eu” marca uma incompreensão por parte 

deles. Não se sabe qual foi a resposta anterior nem a quem se refere esse eu. 
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Imagem 05: terceira pergunta 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

A última pergunta selecionada para este trabalho faz menção à importância dada a 

língua espanhola para os alunos. Espera-se que com o curso haja uma ampliação dos 

horizontes das crianças e que a língua espanhol adquira determinada importância para 

eles no sentido de demonstrá-los que há diferentes percepções do mundo. 

Como se pode observar na imagem de número seis, onde sessenta por cento dos 

alunos deram nota máxima, numa escala de um a cinco, para a língua espanhola o que 

apresenta uma porcentagem significativa da turma. Os outros quarenta por cento está 

dividido entre ser importante e mais ou menos importante. Ressalta-se aqui que para 

nenhum aluno a aprendizagem da língua espanhol não era importante pois, como é 

apresentado no gráfico nenhum dos participantes votou no número mais baixo, o 

número um com a legenda de não é importante. 
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Imagem 06: quarta pergunta 

 

Fonte: Autor (2016) 

 

Considerações finais 

 

Com o desenvolvimento do projeto pode-se perceber que o objetivo inicial de 

compartilhar as experiências acerca da língua espanhola e ampliar o conhecimento 

linguístico dos alunos foi alcançado. Tentou-se descrever aqui o percurso traçado pelo 

professor de espanhol para a realização de um curso de língua estrangeira. 

A fim de descrever e caracterizar o local de desenvolvimento do curso e para ser 

coerente com a metodologia adotada, estudo de caso, detalhou-se a abrangência do 

curso dentro da história do município de Rancharia. Após esta etapa apresentou-se 

também algumas justificativas baseadas em documentos nacionais que corroboram com 

a construção do curso de espanhol.  

Por fim, apresenta-se as respostas dos alunos onde se observou uma motivação 

para com as aulas e descobriu a partir das respostas um interesse em conhecer 

outrothithi1s países e diferentes culturas, bem como, a importância do professor nas 

aulas e o uso de tecnologias durante as aulas. Logo, espera-se que haja continuidade do 

curso e que o projeto seja aberto a toda a comunidade, uma vez que, pela localização do 

distrito o acesso a cursos de línguas é difícil. 
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ANEXO 1 

TERMO DE COMPROMISSO – CURSO DE ESPANHOL 

 

Eu,_____________________________________________________________________

___ na condição de responsável pelo (a) aluno (a) 

____________________________________________________, matriculado (a) no ____ do 

Ensino Fundamental II nesta Unidade escolar, estou CIENTE das exigências contidas neste 

termo bem como das NORMAS E REGRAS assumindo e firmando compromisso com a 

equipe gestora e pedagógica desta escola. 

 Afirmo ainda que, no caso de desrespeito/infração ou não cumprimento dos 

termos/regras implicará em sanções para o (a) meu filho (a) como: suspensão, expulsão, como 

também a escola estará tomando providências junto aos órgãos competentes: Ministério Público 

e Conselho Tutelar. 

   Outrossim, afirmo que tenho consciência que, para que meu filho (a) venha a ter êxito 

na sua “VIDA ESCOLAR”, depende principalmente do ACOMPANHAMENTO e APOIO 

FAMILIAR, portanto estarei empenhado (a) em dar toda assistência necessária tanto para meu 

(a) filho (a) como para escola, onde estarei participando das reuniões e dos projetos 

desenvolvidos pela mesma. 

1. O curso é gratuito e desenvolvido como um projeto voluntário entre o professor e 

a escola; 

2. A duração do projeto é de maio a novembro de 2016, todas as sextas feiras e em 

horário a ser comunicado, sendo este, a ser definido das 13:00 às 14:30 ou 15:00 

às 16:30. 

3. O término do curso corresponde a um certificado de 50 horas emitido pela 

secretaria de Educação do Município de Rancharia; 

4. Apenas será emitido o certificado ao aluno que tiver 75% de frequência; 

5. A escola não se responsabilizará por: celulares, joias, bonés, ou qualquer outro 

objeto de valor. 
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6. Proibido o uso de estilete pelos (as) alunos (as) 

7. O aluno que danificar qualquer coisa (rabiscar paredes e carteiras, etc.) o 

responsável pelo mesmo será chamado na escola para providenciar a restauração 

do que foi danificado; 

8. Todo material (celulares, brinquedos, MP3, etc.) que for apreendido por estarem 

atrapalhando o andamento das atividades de sala de aula será recolhido e 

devolvido somente para o responsável pelo (a) aluno (a) 

9. Qualquer tipo de violência física ou verbal a escola fará ocorrência e tomará as 

devidas providências; 

10. Em caso de necessidade do (a) aluno (a) sair antes do término do horário de aula 

os mesmos só serão liberados mediante a presença dos responsáveis ou solicitação 

por escrito (datada e assinada); 
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LATIM: PRINCIPIO E FIM  

LATIN: PRINCIPLE AND ORDER 

 

 

João Carlos Martins (UENP/CLCA/CJ) 

Orientadora: Rosiney Aparecida Lopes do Vale (UENP/CLCA/CJ) 

 

 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo de estudar a língua latina, esta da qual 

descende todas as línguas neolatinas como o português, espanhol, francês, romeno e o 

italiano que é o mais próximo do latim.  Tem sua origem desde as línguas indo-

europeias, Grego, Sânscrito, o Russo entre outras.  A forma e o desenvolvimento da 

língua também são incorporados ao estudo, tendo em vista as divisões de períodos que 

somam quatro no total de acordo com Zélia de Almeida Cardoso, a autora também vai 

mostrar a diferença do latim sermus urbanus usado pela classe mais elevadas 

socialmente e o sermus vulgares pela classe baixa, que é o mais conhecido, devido à 

difusão feita pelos soldados romanos que pertenciam a esta classe da sociedade romana. 

Foram levantados vocábulos latinos usados com frequência (radicais e prefixos latinos) 

no dia-a-dia das pessoas passando muitas vezes absorto a elas.  

 

Palavras chaves: Línguas. Latim. Desenvolvimento. Difusão. Vocábulos.    

 

 

Introdução                 

  

O latim é uma língua pertencente à família indo-européia, tal como o grego, 

o sânscrito, o escandinavo antigo, o russo e várias outras. Nenhum traço material do, 

digamos idioma original indo-europeu, o qual deve ter sido falado há cerca de cinco mil 

anos atrás, sobreviveu, mas a partir do estudo comparativo entre as várias línguas da 

família os linguistas conseguem reconstruir vários elementos deste, como por exemplo, 

raízes, radicais, desinências, etc.  

A essa língua reconstruída dão o nome de proto-indo-europeu. Não se sabe 

ao certo o local de origem dos falantes do indo-europeu, mas as teorias mais aceitas 

postulam que este seja em algum lugar da Estepe Pôntica ao norte do Mar Negro, na 

Anatólia (atual Turquia) ou no Cáucaso, mais precisamente na atual Armênia. 
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A partir de um destes locais, os falantes dessa língua teriam imigrado para 

as mais diferentes áreas da Europa e da Ásia. Os motivos dessa imigração são 

desconhecidos, assim como se conhece muito pouco sobre seus mores (costumes); o 

pouco que se sabe provém dos estudos de linguística comparativa e de religião 

comparada.  

Dentro da família indo-européia, o latim pertence ao subgrupo itálico, e, 

dentro deste, às línguas latino-faliscas. Alguns linguistas propõem ainda um subgrupo 

anterior ao itálico, o ítalo-céltico. As inscrições mais antigas que são conhecidas com 

sua maior parte fragmentárias datam aproximadamente do século VI a. C. encontradas 

na região do Lácio região central da Itália, nessa época a Itália não era unificada e as 

línguas faladas era uma mistura de etrusco, grego, gaulês, osco, umbro, entre outras, 

aponta-se como origem essa região que com as conquistas do militares romanos 

espalhou-se por toda a península Itálica.  

 

Além do Latim, havia o osco (falado ao sul da península itálica) e o 

úmbrio (falado a norteaste) na península. O soco e o úmbrio são 

línguas de escassos documentos remanescentes. As semelhanças entre 

o latim e essas línguas conduzem-nos a existência de um tronco 

comum: o itálico e de um hipotético idioma proto-itálico (BOTELHO, 

2014, p.2475.). 

                

O latim passou por quatro períodos: o primeiro era o Arcaico que foi do século 

III e inicio do século I a.C, com a influencia de Terêncio, dramaturgo cômico e poeta 

romano  e Plauto outro cômico dramaturgo romano. O segundo foi o Classico que foi do 

inicio do seculo I a.C e inico do império romano, com Cícero, Cézar, Salústino, 

Cornélio Nepos  entre outros. O terceiro foi o Pós-Clássico no inicio da nossa era com 

Jesus, o Cristo, com Tito Livio, Sêneca, Quinto Cúrcio, Plínio, o Antigo, Quintiliano, 

Tácito, Plínio, o Jovem, Suetônio...  

 
Caracteriza-se e divide-se nos seguintes períodos: pré-histórico 

(anterior aos documentos escritos pelos habitantes do Lácio sec. XI e 

VII ou VI a.C), proto-histórico (aparece nos primeiros documentos 

escritos, VII e VI a.C IV a. C), período arcaico (por volta de III a.c e 

início de I a.C), apresentando epitáfios, textos legais, obras de Nívio, 

Plauto, Ênio e Catão. Apesar de vocabulário reduzido, desenvolveu-
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se, sobretudo, pela influência da literatura Helênica (Grécia antiga). 

(CARDOSO, 2003, p.7). 

 

                E o ultimo, quarto período, O cristão (a partir do século III de nossa era, 

aproximadamente), com Tertuliano, Sto. Agostinho, S. Jerônimo, etc.No entanto, ao 

lado da língua escrita ou literária existia uma língua falada, bem mais livre, que nos e 

conhecida sobretudo pelos textos não literários e pelas inscrições. Essa língua se 

transformava mais rapidamente que a outra.  

               Foi ela que deu origem às línguas românicas ou neolatinas (português, 

espanhol, catalão, provençal, francês, rético, italiano dalmático e romeno). Sua 

influencia se exerceu sobre certos autores, em tal ou qual de suas obras, por exemplo, na 

Correspondência de Cícero, que admite construções sintáticas banidas dos discursos ou 

dos tratados. Ela se torna preponderante a partir da época Cristã. 

 
A língua latina, falada desde os tempos pré-históricos, começou a 

adquirir uma forma literária apenas pelo inicio do século III a.C. 

Nessa época criou-se uma língua escrita, que se transformou 

lentamente. Da mesma forma que o português escrito por Camões não 

é o português de Vieira e menos ainda o de Machado de Assis, assim 

também se distinguem certos períodos na historia do Latim. (CART, 

GRIMAL, LAMAISON, NOIVILLE. 1986). 

 

Latim Falado 

Existiam dois tipos de falar da língua latina o sermus urbanus que era usado 

pela classe alta e o sermus vulgaris usado pela classe baixa. O latim vulgar não se 

prendia as regras gramaticais ele era usado pelo povo e principalmente os soldados 

romanos. O latim clássico era usado pelas pessoas letradas que era a minoria, por isso 

que o vulgar foi mais disseminado do que o segundo. Ainda existe o latim eclesiástico 

usado pela igreja com a expansão do cristianismo, Santo Agostinho que fora orador do 

imperador antes de ser convertido foi o maior representante desta modalidade. 

Quanto à sua evolução, a língua latina passou por muitas mudanças. Iniciando 

pelo Latim pré-histórico, que vem antes dos registros escritos. Seguido pelo latim proto-
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histórico, que constava nos primeiros documentos da língua. Logo vem o latim arcaico, 

que não tem um vocabulário muito extenso e esteve presente em alguns textos literários.  

O Latim Clássico é “pai” de grandes obras literárias e sua língua é bastante 

erudita. O latim Vulgar foi o falado pela maioria, ou seja, pelas classes mais baixas e 

difundido pelas conquistas dos soldados romanos finalizando com o latim pós-clássico, 

uma junção do quarto e quinto. O que aprendemos e utilizamos é o vulgar que era 

falado pela massa e foi difundido dentro do império romano. 

 

É uma língua cultivada, artística, profundamente diferente do que 

seria falado, mesmo pelas classes sociais mais cultas. O latim clássico 

se preservou graças à conservação de inúmeras obras literárias e é 

dessa modalidade linguística que puderam ser depreendidas os 

fenômenos gramáticas do idioma (CARDOSO, 2004, p.7). 

 

 Marco túlio Cícero era um estadista, filosofo e orador romano, nasceu em 13 de 

janeiro do ano 106 a.C. em Arpino, império romano atualmente Itália, recebeu boa 

educação, com os maiores e jurisconsultos de sua época.  

Cícero, numa de suas cartas a seu amigo Paeto, fala de duas modalidades de 

língua existentes em Roma:  

 

Quid tibi ego uideor in epistulis? Nonne plebeio sermone agere 

tecum? ...Causas agimus subtilius, ornatius; epistulas uero cotidianis 

uerbis texere solemus. Que tal me achas nas cartas? Parece que uso 

contigo a língua do povo, não é? Nos discursos aprimoro mais; nas 

cartas, porém, teço as frases com palavras do dia a dia. 

 

Cícero não menciona no texto ao latim da grande parte da população: referia-se, 

seguramente, ao latim usado nas conversas por pessoas cultas. Percebe-se aqui que os 

autores latinos tendiam a rejeitar o latim vulgar do povo em geram, por isso na literatura 

latina não encontramos facilmente manifestações da vida popular. Não é, portanto, em 

suas obras que iremos encontrar o sermus vulgares. No entanto, não se pode afirmar 

com isso que suas obras estejam completamente depostas de palavras ou expressões do 

povo: tanto o sermus urbanus não estava completamente livre de vulgarismos, como o 

vulgares de palavras da língua culta: 
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A Morte do Latim  

                 O latim é considerado um idioma morto por não haver falantes nativos, 

aplica-se aqui o verbo intransitivo (morrer) indicando o desaparecimento da memória e 

sua caída no esquecimento divergindo da questão de língua extinta que é definida como 

uma língua sem registro, ou seja, sem nenhuma forma de documentação. A um impasse 

sobre a questão do latim como língua morta, algumas pessoas rebatem a tese alegando 

que o Vaticano tem como língua oficial o latim, porém não nasce ninguém no Vaticano 

falando latim, ademais a população do menor estado do mundo é constituída de 

Clérigos e Religiosos ambos celibatários8 ou com votos de castidade9. 

                 Segundo Lima (1995, p. 19), Não se pode ver o latim como língua morta, 

mas sim como “Língua viva do passado e, portanto, só em relação a esse passado cabem 

providências que diferenciam o seu ensino do de qualquer língua estrangeira do 

presente” a mutatis mutandis, fazer as mudanças necessária expressão latina que indica 

um contraste de época, cultura, sociedade, outra forma de literatura e aspectos de 

comunicação diferentes.  

                 O latim é uma língua clássica, erudita que se encaixa nos padrões sociais de 

uma pessoa culta e das classes sociais mais abastadas, dessa forma o latim perdura até 

hoje nas bocas de grandes intelectuais: no direito, na biologia, nas literaturas e na 

                                                           
8 Quem o aquele que ainda não se casou, apesar de haver ultrapassado a meia-idade, que não faz tenção de se 
casar ou a quem o casamento está interdito. 
9 Abstinência completa dos prazeres do amor. 
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religião, com imponência da instituição religiosa que guarda esse tesouro linguístico até 

hoje, apesar da Igreja Católica Romana ter substituído o latim por línguas maternas há 

quase 50 anos no Concilio Vaticano II10 (Sacrosanctum concilium).  

               A língua latina é bem presente na instituição de forma que no contexto se 

entenda o latim como língua morta por meio do particípio de matar, não de morrer – 

tome-se morta no sentido transitivo tendo como agente o ensino do latim da tradição. 

Conforme Lima entende-se morta como sinônimo de matada e não de falecida. 

 

Não esquecer que como língua das classes instruídas, o latim 

continuou a ser empregado em vez dos vernáculos até bem pouco 

tempo: “ até o inicio do século XIX, o latim ainda era empregado por 

certos intelectuais (as classificações científicas de Lineu, 1707-1778, 

ainda hoje utilizadas, são em latim)e...a igreja católica o substitui por 

línguas modernas apenas há duas décadas”(LIMA, 1986 apud Sega, 

Tappi, 1986, p. 15.)   

 

Levantamentos de vocábulos latinos usados com frequências (Radicais e Prefixos 

Latinos) 

 O Radical é formado por Raiz + Morfema, ele é o elemento principal da palavra 

e a base de seu significado também não sofre variação. Prefixos São Morfemas11 que se 

colocam antes dos radicais para modificar o sentido deles e quase nunca determina 

alteração de classe Gramatical. 

 Os prefixos ocorrentes em palavras portuguesas se ocasionam do latim e 

do grego, línguas em que funcionavam como preposições ou advérbios, logo, como 

vocábulos autônomos.  Alguns prefixos foram pouco ou nada produtivos em português. 

Acima Radicais e Prefixos que são usados com frequência na língua portuguesa, uma 

língua neolatina que logo recebeu varias heranças do Latim.    

 

                                                           
10 Foi uma série de conferências realizadas entre 1962 e 1965, consideradas o grande evento da Igreja Católica 
no século 20. Com o objetivo de modernizar a Igreja e atrair os cristãos afastados da religião, o papa João 
XXIII convidou bispos de todo mundo para diversos encontros, debates e votações no Vaticano. 
11 São as unidades mínimas de caráter significativo, capazes de se articularem entre si para constituir uma 
palavra. 
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Radicais de origem latina: 

Radical   Sentido Exemplo 

Agri   Campo Agricultor 

Ambi   ambos, duplicidade Ambíguo 

Arbori   Árvore Arborizar 

Avi   Ave Avicultura 

Beli   Guerra Beligerante 

bi, bis   duas vezes bípede, bisavô 

calor (i)   Calor Calorimetria 

capit (i) Cabeça Decapitar 

cida que mata Suicida 

cola que cultiva ou habita vinícola, agrícola 

cruci Cruz Crucificar 

cultura Cultivar Apicultura 

curvi Curvo Curvilíneo 

ego Eu Egocentrismo 

equi Igual Equivalente 

Evo Idade Medievo 

fero que contém ou produz Mamífero 

fico que faz ou produz Frigorífico 

fide Fé Fidelidade 

forme Forma Uniforme 

frater Irmão Fraterno 

fugo que foge Centrífugo 

gero que contém ou produz Benéfico 

herbi Erva Herbicida 

loco Lugar Localizar 

ludo Jogo Ludoterapia 

mater Mãe Materno 

morti Morte Mortífero 

multi Muito Multinacional 

oni Todo Onipresente 

pari Igual Paridade 

paro que produz Ovíparo 

pater Pai Paterno 

pade Pé Pedestre 

pisci Peixe Psicultura 

pluri Vários Pluricelular 
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pluvi Chuva Pluvial 

puer Crinaça Pueril 

quadri Quatro Quadrilátero 

reti reto, direito Retilíneo 

sacar Açúcar Sacarose 

sapo Sabão Saponáceo 

sesqui um e meio Sesquipedal 

silvi Floresta Silvícola 

taur (i) Touro Taurino 

Tri Três Tricolor 

umbra Sombra Penumbra 

uxor Esposa Uxoricida 

vermi Verme Vermífugo 

voro que come Carnívoro 
 

Prefixos de origem latina:  

Prefixo Sentido  Exemplo 

ab (abs) afastamento Abstrair 

ad (a) proximidade, direção Adjazer 

ambi duplicidade Ambidestro 

ante anterioridade Antedatar 

Bem bem, bom êxito Bendizer 

Bi dois Bissexual 

circum movimento em torno Circunavegação 

Cis posição aquém Cisalpino 

com (con ou co) companhia 

combater, 

colaborar, 

contemporâneo 

contra oposição Contradizer 

De origem, afastamento Deportar 

Des 
negação, separação, ação 

contrária 
desleal, desfazer 

em (en ou in) movimento para dentro Enterrar 

ex (es ou e) movimento para fora Exportar 

extra fora de extra-oficial 

In negação imberbe, infeliz 
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Considerações Finais 

 

 

   Existiam, em Roma,  duas modalidades  acentuadamente distintas: o Latim 

Clássico, conhecido como SERMO URBANUS, mais usado nas escolas ou Academias, 

infra abaixo infra-assinado 

inter 
entre, posição 

intermediária 
Intervir 

intra posição interior Intravenoso 

intro movimento para dentro Introduzir 

justa junto de Justapor 

Mal mal Maldizer 

Ob                     oposição Obstar 

   

pene quase Penúltimo 

per movimento através Percorrer 

pos posição posterior Pospor 

pre anterioridade Predizer 

preter além de Preternatural 

pro anterioridade, em frente Prosseguir 

re 
movimento para trás, de 

novo 
Refrear 

retro movimento para trás Retroação 

semi metade Semicírculo 

soto posição inferior Sotopor 

sub 
inferioridade, de baixo 

para cima 
Subscrever 

super 

supra 

posição superior 

posição superior 

super-homem 

supracitado 

trans além de Transpassar 

tri Três Tripartido 
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e o Latim Vulgar, conhecido como SERMO VULGARIS, sem se preocupar com as 

exigências gramaticais. 

    O latim também tinha outras modalidades desta preciosa língua: O BAIXO 

LATIM, falado pelos padres da Igreja da Idade Média, que se preocupavam com a 

formação moral de suas ovelhas; e o LATIM BÁRBARO, conhecido como o Latim dos 

copistas da Idade Média. Era um latim mesclado de vocábulos romances e provinciais. 

Do latim nasceu a ultima flor da Lácio inculta e bela a Língua Portuguesa é levada às 

regiões conquistadas, no século XV, estendendo o seu domínio geográfico. 

 

Referências 

 

BOTELHO, José Mario. Causas e consequências da dialetação da língua latina: um 

pouco de história externa da língua portuguesa. Disponível em < 

http://www.filologia.org.br/xiv_cnlf/tomo_3/2471-2481.pdf>. Acesso em: 10 out. 2014. 

 

CABRAL, Marina. Radicais e prefixos latinos. Disponível em: < 

http://www.brasilescola.com/gramatica/radicais-prefixos-latinos.htm>. Aceso em: 20 

out. 2014. 

 

CARDOSO, Zélia de Almeida. A literatura latina. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2003. 

 

CARDOSO, Zélia de Almeida. Iniciação ao Latim. 5ª Ed. São Paulo: Ática, 2004. 

 

CART, A.; GRIMAL, P.; LAMAISON, J.; NOIVILLE, R. Gramática latina. Trad. 

Maria Evangelina Villa Nova Soeiro. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 

1986. 

 

LIMA, Alceu Dias. Ensino das Letras: (des)encontros do 3o. grau. In:_____ et al. 

Latim: da fala à língua. Araraquara: UNESP, 1992. p. 11-16. 

 

NASCIMENTO, Mara Aparecida Pereira. Língua Latina: Natureza, origem e evolução. 

Disponível em: < http://www.webartigos.com/artigos/lingua-latina-natureza-origem-e-

evolucao/48454/>. Acesso em: 20 out. 2014.  

 

NETO, Serafim da Silva. Fontes do latim vulgar. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 

1946. 

VIARO, Mário Eduardo. A importância do Latim na atualidade. Disponível em: < 

http://www.fflch.usp.br/dlcv/lport/pdf/MViaro018.pdf>. Acesso em: 10 out. 2014. 

 



 

189 
Anais do I Simpósio de Variação Linguística e Ensino da UENP, ano 1, n.1, Out. 2016.  

 

 

LEITURA E ESCRITA FRENTE ÀS INFLUÊNCIAS DO MUNDO 

TECNOLÓGICO 

 

Ederson da Paixão 

 

 

Resumo: O propósito do presente estudo é apresentar brevemente algumas 

considerações acerca da influência das tecnologias no desenvolvimento das atividades 

de leitura e escrita em sala de aula. É de conhecimento geral que a leitura e a escrita são 

práticas intimamente interligadas, afinal, quem lê bem escreve bem. Tais habilidades 

são fundamentais em qualquer área do conhecimento, permitindo a aquisição de novos 

saberes, trocas de informações, exposição de ideias e argumentos, bem como o acesso a 

novas culturas, por exemplo. O mundo tecnológico atual e complexo, ao mesmo tempo 

em que trouxe inúmeros benefícios e facilidades no que concerne ao surgimento e 

evolução de diversos mecanismos de comunicação, trouxe consigo aspectos que podem 

interferir direta ou indiretamente no desenvolvimento das práticas de leitura e escrita no 

ambiente escolar. 

 

Palavras-chave: Leitura. Escrita. Mundo tecnológico. 

 

 

 Introdução 

 

Certamente em algum momento já nos deparamos com a afirmação de que 

quem lê bem, também escreve bem. A leitura é uma prática que está intimamente 

relacionada à escrita fazendo parte da vida humana e possibilitando a construção de 

conhecimentos diversos, viabilizando ao ser humano a experiência de realmente “ser” 

um leitor. 

A prática da leitura é verificada em diversas situações do cotidiano e nos mais 

diferentes ambientes: lemos enquanto estamos indo para a escola ou para o trabalho, 

quando olhamos se o sinal de trânsito está aberto ou não, quando observamos os preços 

dos produtos no supermercado, quando estamos recebendo uma ligação no celular, ou 

quando acessamos as diferentes redes sociais, por exemplo. Dessa maneira somos 

convidados a verificar que ler não é apenas sentar-se com um livro aberto, esmiuçando 
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os conteúdos nele apresentados. Muito pelo contrário. Ler é uma atividade fundamental 

e que está presente na vida humana das mais diferentes formas. 

eAo pensarmos na escrita verificamos que esta também está presente ao longo 

das nossas atividades diárias, pois escrevemos mensagens para nossos amigos, fazemos 

listas de supermercado e deixamos bilhetes colados na geladeira para nossos familiares, 

por exemplo. Porém para que tal prática possa ser realizada sem dúvida alguma é 

necessário saber algumas técnicas de escrita (grafia, acentuação, dentre outros), e isso se 

aprende, acima de tudo, quando lemos com frequência e temos consciência daquilo que 

estamos lendo, para que sejamos capazes de aprender palavras novas assimilando os 

seus significados em diferentes frases e contextos.  

De acordo com Lajolo (1993, p. 7)  

 

(...) ninguém nasce sabendo ler: aprende-se a ler à medida que se vive. 

Se ler livros geralmente se aprende nos bancos da escola, outras 

leituras se aprendem por aí, na chamada escola da vida: a leitura (...) 

independe da aprendizagem formal e se perfaz na interação cotidiana 

com o mundo das coisas e dos outros. 

 

Mesmo sabendo que leitura e escrita estão presentes em nossas vidas e são 

essenciais para as mais diversas situações sociais, encontramos ainda hoje muitas 

pessoas com dificuldades imensas em redigir um texto ou desenvolver com facilidade a 

leitura de um texto simples. O gosto pela leitura deve ser despertado, não imposto, e 

cada vez mais as pessoas desvalorizam tais práticas por desmotivação, visto que o meio 

social e até mesmo o escolar muitas vezes deixam de dar o devido valor às mesmas.  

Com o desenvolvimento das mais diversas formas de tecnologia a presente 

situação parece ter piorado. Frequentemente os jovens e adolescentes buscam por 

resumos de obras literárias na Internet ou até mesmo adaptações por meio de filmes por 

serem mais rápidos e disponibilizarem as partes “essenciais” das obras. Toda essa 

influência advinda principalmente do ambiente virtual nos hábitos de leitura (e 

consequentemente da escrita) dos jovens e adolescentes é um assunto que cada vez mais 

tem levantado discussões nas diferentes áreas do contexto escolar. Da mesma maneira 
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que encontramos resumos de obras literárias que encurtam nosso tempo, também 

podemos afirmar que as redes sociais e os corretores automáticos principalmente dos 

celulares não exigem muito conhecimento acerca da escrita de algumas palavras, pois 

assim que você começa a escrever, a sugestão já é indicada na própria tela. 

Além de tudo o que foi mencionado anteriormente, ainda nos deparamos com 

as dificuldades de escrita de alunos matriculados no Ensino Fundamental e Médio para 

desenvolver uma redação, por exemplo, pois muitas são as influências que acabam 

interferindo diretamente nos hábitos escolares dos educandos. Abreviações, gírias e 

ausência de pontuação, frequentemente encontrados nos textos que são postados (para 

que as mensagens possam ser disponibilizadas cada vez mais rápido e se enquadrarem 

no número máximo de caracteres), são utilizados nas práticas comunicativas do dia a 

dia.  

Contudo, não podemos apenas criticar o mundo tecnológico pelas influências 

exercidas diante da leitura e escrita. O que falta muito é saber utilizá-lo para o trabalho 

principalmente em sala de aula, de modo que os alunos sejam capazes de compreender o 

adequado e o inadequado em diferentes contextos comunicativos. 

 

Os primeiros contatos com a leitura e com a escrita 

 

Diversos estudiosos do assunto destacam que a contação de histórias é o 

primeiro contato do indivíduo com os textos, já que por meio de tal atividade inicia-se a 

descoberta de um universo totalmente diferente, acolhedor e mágico e que encanta as 

crianças. É por isso que se percebe a necessidade de já na Educação Infantil se despertar 

o interesse e o gosto pela leitura, já que este acompanhará o ser humano ao longo de 

toda a sua vida. 

De acordo com Abramovich (1993, p. 16) “(...) é importante para a formação 

de qualquer leitor ouvir muitas, muitas histórias... Escutá-las é o início da aprendizagem 

para ser um leitor, e ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descoberta e 

de compreensão do mundo...”.  
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Ao atentarmos para as colocações acima reforçamos a ideia de que a leitura é 

essencial desde os primeiros anos de vida da criança, visto que toda essa influência 

recebida possibilitará a descoberta de novas ideias, sensações e lugares, por exemplo, o 

que farão com que a visão de mundo da criança se expanda ainda mais. 

É importante reforçar que a aproximação da criança ou do jovem com livros e 

textos ocorre, na maioria das vezes, na escola. Infelizmente a maioria das famílias não 

tem o hábito de estimular a leitura de seus filhos desde pequenos, atitude que contribui 

(e muito) para despertar o gosto da criança por textos, livros e histórias. 

Dessa maneira é no ambiente escolar que a maioria dos discentes terá contato 

com experiências e conceitos que farão com que estes, mais tarde, ao longo de suas 

vidas, façam uso da leitura como meio de lazer e também como forma de aprendizagem 

e, sem dúvida alguma, o professor é a peça fundamental para que esta motivação 

discente venha a acontecer. 

Vale ressaltar que contar uma história não é algo tão fácil assim. É necessário 

saber contá-la, verificando o tipo de história que será contada, a entonação de voz e até 

mesmo a motivação do docente. O contador deve conhecer o texto, fazer uma leitura 

prévia, elaborar uma fala diferenciada para cada personagem. Quanto mais recursos, 

ideias criativas e, acima de tudo, disposição o docente apresentar para com o trabalho 

proposto, mais interessante a atividade se tornará e mais atraídos os alunos se sentirão, 

se mostrando interessados e participativos. 

A escrita é, como já reforçado anteriormente, uma consequência da leitura. As 

crianças iniciam a sua vida no contexto da escrita primeiramente a partir de desenhos e 

pequenas ilustrações, uma vez que “(...) o aluno que ainda não sabe escrever 

convencionalmente precisa esforçar-se para construir procedimentos de análise e 

encontrar formas de representar graficamente aquilo que se propõe escrever” (BRASIL, 

1997, p. 56). Em seguida estas começam a associar a escrita de algumas palavras com as 

histórias que já conhecem e a tendência é adquirirem cada vez mais gosto por tal prática 

que será necessária durante toda a sua vida. 

 

Tecnologias: aspectos positivos para as práticas da leitura e da escrita 
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A partir de agora traçaremos algumas considerações acerca da influência 

positiva da tecnologia dos dias atuais para com o desenvolvimento de atividades de 

leitura e escrita, bem como suas influências direta ou indireta em sala de aula.  

Cada vez mais o mundo virtual tem tomado conta de nossas vidas. Nos dias 

atuais é praticamente impossível de se pensar em uma pesquisa escolar sem fazer 

referência direta à Internet e à sua infinidade de informações armazenadas. Algo que há 

certo tempo era privilégio de uma minoria, aos poucos se expandiu e está ao alcance de 

grande parte da população. Até mesmo as crianças já nascem inseridas em um mundo 

tecnológico e desde muito pequenas aprendem a manusear um computador, um celular 

ou um tablet com grande facilidade.  

De acordo com Barreto (2010, p. 85)  

 
(...) sendo um dos grandes avanços da comunicação humana, a 

Internet se configura como uma forte aliada no ensino-aprendizagem 

da leitura e da escrita, visto que, através dela, é possível o contato com 

uma infinidade de informações, veiculadas pelos mais diversos 

gêneros de texto. 

 

Vale pontuar também que a Internet além de facilitar as pesquisas no que se 

refere à localização das informações, encurta o tempo que seria gasto para se chegar até 

uma biblioteca e procurar determinado assunto em um livro, por exemplo. Sendo assim 

uma atividade que necessitaria de um deslocamento pode ser realizada dentro da própria 

casa. 

Sobre a Internet Barreto (2010, p.85) evidencia que a 

 

(...) velocidade e comodidade proporcionadas por ela tornam as 

atividades de leitura e escrita mais atrativas e menos penosas, como 

geralmente consideram os alunos. No entanto, o uso do suporte virtual 

como recurso para essas atividades gera muitas controvérsias, sendo 

muitas as discussões empreendidas sobre as vantagens e desvantagens 

da leitura eletrônica. 
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Outra novidade nos dias atuais são os diversos aplicativos para estudo 

elaborados para facilitar a vida dos estudantes. Agora as pessoas podem continuar 

estudando mesmo fora da sala de aula e sem livros, utilizando apenas o computador ou 

o aparelho celular, parceiro inseparável da sociedade atual.  

É importante lembrar que as tecnologias trazem informações novas a cada dia. 

Basta abrir um jornal online, por exemplo, e se deparar com diversas informações 

atualizadas em tempo real, novas pesquisas na área da medicina, bem como os mais 

diferentes assuntos da atividade social. Dessa forma os indivíduos podem estar 

informados sem a necessidade de muito esforço. 

Ao nos referirmos sobre a influência positiva que a tecnologia pode exercer 

sobre a leitura, vale destacar, por exemplo, a apresentação de livros digitais (e-books) 

que ao mesmo tempo em que economizam papel podem ser transportados com maior 

facilidade e lidos em qualquer lugar. Além disso, grande parte das obras literárias que 

eram difíceis de serem localizadas, hoje está ao alcance de todos em diversos formatos 

no mundo virtual. Mesmo que as obras eletrônicas sejam a preferência principalmente 

entre os jovens, sem dúvida alguma o livro impresso nunca será tirado de circulação, já 

que muitas pessoas ainda preferem manusear um livro de papel onde podem fazer 

anotações e destacar as partes principais da obra. 

Mas afinal, como levar a tecnologia para a sala de aula? Qual recurso utilizar e 

quando utilizar? Estas são algumas das perguntas que muitos professores fazem quando 

o assunto é tecnologia na escola e a resposta para elas deve partir diretamente do 

educador, que deve avaliar os instrumentos disponíveis, seu nível de conhecimento 

sobre eles, bem como a sua criatividade para transformar um conteúdo teórico em algo 

mais prático e próximo dos alunos, por exemplo. 

Pensando na influência da Internet na vida dos alunos muitas pessoas a 

consideram 

 

(...) como um estímulo para que estes se envolvam mais em atividades 

de leitura e escrita, visto que os e-mails e MSN substituíram, 

respectivamente, as antigas cartas e bilhetes. Além disso, os sites que 

dispõem de sessões para cartas e opiniões também estimulam os 
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alunos a lerem e escreverem mais, levando-os a descobrir o 

significado da leitura e da escrita. (BARRETO, 2010, p. 85) 

 

Sem dúvida alguma o professor pode utilizar as diferentes ferramentas que a 

Internet disponibiliza para desenvolver tanto atividades de leitura quanto de escrita, 

fazendo uso, por exemplo, dos e-mails, dos blogs, dos perfis das diferentes redes sociais 

que são muito utilizadas atualmente. Ao fazer uso de diferentes metodologias aliadas a 

algo que está próximo de seu aluno, o trabalho do educador muitas vezes pode se tornar 

mais fácil e próximo da realidade. 

Levando em consideração as questões pontuadas anteriormente, podemos 

mencionar como exemplo de atividade que pode ser desenvolvida o trabalho com o 

gênero carta. Nos dias de hoje dificilmente um jovem ou adolescente enviará uma 

correspondência. Porém é necessário saber a estrutura de uma carta e seu objetivo, por 

exemplo. Dessa maneira depois de trabalhar com o conteúdo em questão, o docente 

pode levar para a sala uma proposta de trabalho com e-mails, onde ele trabalhará, acima 

de tudo, a sua estrutura bem como a escrita em si no momento de estruturação do 

mesmo.  

Outra atividade interessante que pode ser considerada é o trabalho com blogs. 

O professor pode inclusive criar uma página com os seus alunos registrando o dia a dia 

da sala de aula e utilizá-lo para disponibilizar para a sociedade de maneira geral as 

atividades que são desenvolvidas em sala de aula, bem como pesquisas, as opiniões dos 

alunos para com os diferentes assuntos em estudo, dentre outras infinitas abordagens. 

Dessa maneira fica claro que o aluno estará sim em contato tanto com a leitura 

(apreciando as postagens que aparecerão no blog da turma), quanto com a manutenção 

do site compartilhando informações e argumentando acerca das postagens dos colegas. 

É relevante acrescentar que o meio virtual favorece a criatividade do jovem em 

especial, o qual tem a oportunidade de mostrar seu talento e sua criatividade tanto por 

meio de redes sociais, quanto por meio de sites com abordagens educativas, 

compartilhando muitas vezes em tempo real uma produção que pode favorecer a 

construção de ideais pessoais ou de outras pessoas. 
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Tecnologias: Aspectos negativos para as práticas da leitura e da escrita 

 

Da mesma maneira que as tecnologias trazem seus benefícios para as práticas 

de leitura e de escrita percebe-se que as mesmas, por outro lado, tendem a apresentar 

alguns aspectos negativos. O fato é que muitas pessoas (em especial os jovens e 

adolescentes), não são capazes de lidar com tantas ferramentas disponíveis e acabam, 

muitas vezes, fazendo o mau uso delas no cotidiano. 

Ao pensarmos que a sociedade brasileira não apresenta os melhores resultados 

no que se refere à prática da leitura e da escrita, é preocupante o mau comportamento 

principalmente na escrita que presenciamos todos os dias. A principal consequência é, 

sem dúvida alguma, a grande dificuldade de comunicação escrita das pessoas que cada 

vez mais tendem a abreviar palavras e a utilizar termos específicos da Internet com tanta 

frequência no mundo virtual, que ao serem convidados a escrever um texto por menor 

que seja, acabam em diversos casos inserido gírias e abreviações com as quais estão em 

contato online.  

Outro fator ainda preocupante é a falta de hábito que as pessoas têm em revisar 

o texto escrito antes de enviar para alguém ou de entregar para o professor, por 

exemplo. Graças à ideologia atual de que “tudo tem que ser rápido”, “devo responder a 

mensagem rapidamente”, “tem que ser agora”, isso faz com que muitas vezes 

escrevamos um SMS ou uma mensagem nas redes sociais e nem paramos para conferir 

se escrevemos certo. A mesma coisa parece acontecer com os textos escritos onde cada 

vez mais as pessoas têm pressa de escrever e “se livrar logo” dessa atividade que parece 

ser mais um trabalho penoso e chato, do que uma prática comunicativa essencial na 

sociedade. 

Levando-se em consideração que a linguagem escolar deve ser a mais formal 

possível, deparamo-nos novamente com o fato de que cada vez mais os alunos ficam 

expostos às mais diferentes formas de tecnologia, não apenas à Internet como também 

aos famosos aplicativos para troca de mensagens instantâneas que circundam pelo meio 
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social. Assim sendo, quem nunca se deparou com um “vc” ou “p/vc” em uma conversa 

virtual? 

No campo educacional um dos grandes problemas enfrentados por grande parte 

dos educadores é o famoso “copiar e colar” da Web na realização de um trabalho de 

pesquisa. De acordo com Barreto (2010, p. 86), “(...) mediante qualquer atividade 

escolar, os alunos nem procuram pesquisar, fazer leituras diversas, mas sim, recorrem a 

trabalhos prontos publicados na Web”. Muitas vezes os alunos acabam tomando as 

informações encontradas como verdades inquestionáveis e imprimem da maneira pela 

qual encontraram para entregar para os professores sem antes mesmo ler ou consultar 

outro site para verificar se a informação era realmente verdadeira. Assim sendo, 

percebe-se que tal prática não exige praticamente nenhum esforço por meio do 

estudante como ler o conteúdo e considerar as partes essenciais, para em seguida, 

escrever o seu trabalho. 

Com relação à constante procura de resumos de obras literárias, verificamos 

que além de interferir de maneira negativa no processo ensino-aprendizagem 

(BARRETO, 2010, p. 86), tal prática faz com que os alunos fiquem às margens de 

diversas outras possibilidades. Para Barreto (2010, p. 86) “(...) o envolvimento, as 

imagens mentais, a imaginação, a emoção, etc. que a leitura integral de uma obra 

proporciona não são vivenciados por eles”. 

Além da influência do mundo virtual que veio sendo apresentado até aqui, vale 

considerar também os jogos e até mesmo a televisão, os quais nos dias de hoje 

apresentam uma variedade de conteúdos que atingem pessoas de diferentes idades. 

Muitos personagens de filmes e de jogos acabam facilmente se tornando protagonistas 

de diversas histórias contadas especialmente por crianças, que muitas vezes encaram o 

mundo irreal como algo inspirador e que, na maioria das vezes, está bem distante do que 

realmente ocorre no meio social, em sua vida ou em sua família.  

 

Considerações finais 

O presente trabalho propôs apresentar breves considerações acerca das 

influências (positivas e negativas) recebidas pela leitura e pela escrita por meio da 
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tecnologia cada vez mais presente na vida das pessoas. A pesquisa enfatiza a Internet, 

mas também devemos considerar outros recursos tais como a televisão, os jogos, o 

aparelho celular, dentre outros. Além das influências tecnológicas, esse estudo teve o 

propósito de apresentar a presença das práticas da leitura e da escrita no contexto social, 

bem como os primeiros contatos das pessoas com as mesmas. 

Diante do que foi apresentado percebe-se que leitura e escrita fazem parte do 

nosso cotidiano e são fundamentais em nossas atividades comunicativas desde o 

momento em que nos levantamos até o momento em que voltamos a dormir, sendo a 

escrita uma consequência da leitura e da necessidade de se expressar por meio de 

palavras. 

Vale lembrar que o estímulo para um bom leitor no futuro deve se iniciar ainda 

em casa e continuar na Educação Infantil. É nesse momento que as crianças começarão 

a despertar o gosto por tal atividade e a receber as influências necessárias para que 

futuramente se tornem leitoras por gosto e não por obrigação. 

Com base nas influências positivas e negativas, cabe a cada educador encontrar 

(e aprimorar) metodologias que possam vir ao encontro da realidade na qual trabalham, 

fazendo uso de materiais atuais e diferentes do convencional, levando em consideração 

as possibilidades disponíveis, suas habilidades com os mesmos bem como a sua 

criatividade. 
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Resumo: A literatura do insólito contempla narrativas cujas tramas articulam-se na 

intenção de suscitarem significados implícitos nas entrelinhas do texto. Remo Ceserani 

(2006) afirma que o fantástico conta uma história com objetivo de contar outras. As 

especificidades da composição literária do sobrenatural são possíveis devido ao trabalho 

singular com a linguagem e os recursos estéticos empreendidos os quais geram 

ambivalências, elipses, hipérboles, metáforas, dentre outras figuras. Como bem apontou 

Irène Bessière (1990), o fantástico é criado por meio da linguagem e somente se 

sustenta por ela. A partir dessas premissas, este minicurso tem o objetivo de perscrutar, 

por meio de análise de enunciados linguísticos, o modo de articulação dos 

procedimentos textuais, a fim de instaurar e manter o insólito com verossimilhança 

narrativa. Para tanto, serão analisados segmentos do livro Ouro, fogo e megabytes 

(2012), do escritor paulista Felipe Castilho (1985), que revelem as variações da 

linguagem no processo singular da feitura de um romance contemporâneo brasileiro, 

que privilegia e engendra o sobrenatural atrelado à representação do mundo empírico. 

 

Palavras-chave: Enunciados. Linguísticos. Verossimilhança. Ouro, fogo e megabytes. 

Fantástico.  

 

 

 

 Felipe Castilho nasceu em São Paulo, em 12/12/1985 e desde criança gostava de 

escrever, provavelmente, pelo desejo, seguido de aptidão, sua trajetória literária seja 

marcada pela escritura de contos de humor, fantasia e ficção científica em coletâneas, 

com foco na vertente do insólito. O primeiro romance que publicou, em 2012, intitula-
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se Ouro, fogo e megabytes, integrante da série “O legado folclórico”, quando o autor faz 

uma releitura moderna de lendas brasileiras cujos mitos introduz em cenários urbanos 

atuais. Posterior ao primeiro livro seguem outros do escritor e fieis ao tema proposto, 

são eles: Prata, terra e lua cheia, Ferro, água e escuridão. As coletâneas nas quais há 

produções do escritor paulistano são as seguintes: Réquiem para o Natal; Alterego; VII 

Demônios, Mammon; Erótica Fantástica; O último jogo; Saga 5: Revolução; Um dia 

das bruxas nem um pouco épico e Tu Frankenstein. Ademais, Felipe Castilho é 

roteirista, diretor e leciona sobre criação literária e narrativa na Quanta Academia Arte. 

Roteirizou o livro de História em Quadrinhos (HQ) Imagine zumbis na Copa. 

 Ouro, fogo e megabytes (publicação de 2013) constitui escopo para este trabalho 

e pode ser resumido conforme se depreende a seguir. Anderson Coelho, adolescente de 

doze anos, vivia com seus pais na cidade de Rastelinho, interior de Minas Gerais, 

conectado ao mundo virtual de Asgorath com o nick Shadow Hunter, seu avatar no 

MMORPG – Multi Massive Online Role Playing Game. Em uma tradução abrasileirada 

mais aproximada: Jogo Online Multimassivo de Interpretação de Papéis. Anderson é o 

segundo melhor jogador e fica atrás somente de Esmagossauro, o líder da tabela.  

           Os três amigos íntimos de Coelho, chamado assim devido a seu sobrenome, 

também estão no jogo, onde, certo dia, surge um jogador iniciante, desconhecido do 

grupo e, por isso mesmo, apelidado de noobie level 1. Ele, em contato com Anderson, 

convida-o a trabalhar com ele em São Paulo, por uns dias, porém, o adolescente recusa a 

proposta, alegando receber “mesada” suficiente para fazê-lo feliz. 

Na escola Zeferina Risoleta de Jesus, em meio a uma aula de Educação Física, 

Anderson pula o muro para buscar a bola que chutou longe e se depara com uma 

criatura estranha que não consegue definir ao certo se é um cachorro do mato ou outro 

animal. Logo depois, retorna à escola e briga com um aluno valentão, e, por isso, recebe 

a suspensão das aulas por três dias.  

Em sua casa, antes mesmo de explicar aos pais o ocorrido, Anderson atende, 

pessoalmente, o homem do jogo, autodenominado José Santos da Silva, que conversa 

com o garoto em companhia de seus pais. José afirma ser necessária a viagem do 

adolescente a São Paulo, por uns dias, já que venceu a etapa inicial de um torneio de 
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Matemática. No intuito de se livrar da bronca da suspensão das aulas, Anderson aceita ir 

à capital, porém, afirma, improvisada e astutamente, que receberá prêmios pela 

participação. Quando chega à metrópole, o adolescente, aos poucos, compreende sua 

verdadeira missão, em seus termos, “consegue montar o quebra cabeças”, e decifrar o 

papel da Organização Não Governamental (ONG) que o arregimentou, ou seja, lutar a 

favor da natureza. 

 O garoto, no decorrer da história, percebe que não é só no mundo virtual de 

Asgorath que a magia acontece. A ONG de José Santos da Silva intentava impedir que 

um poderoso e rico empresário, Wagner Rios, conseguisse finalizar o plano mesquinho 

de destruir parte da natureza, a fim de ganhar muito dinheiro. A fim de alcançar seus 

objetivos, Rios pretendia capturar e usar os poderes da Mãe D’Ouro, criatura de fogo 

raríssima. A função de Anderson Coelho é criar um vírus capaz de penetrar no sistema 

da empresa Rio Dourado, propriedade do ambicioso Wagner. Ao longo da história, 

Anderson conhece criaturas do folclore e, enquanto fica amigo de algumas como Beto, 

o Boto Rosa, Zé, o caipora e Chris, um tipo de lobisomem, corre perigo ao enfrentar 

outros seres, como o crocodilo-fêmea, uma mulher-réptil. Anderson descobre mais sobre a 

vida na Organização e de que forma o triste destino que teve outro jovem especialista em 

informática que já integrou a ONG está ligado a tudo que está acontecendo.  Ciente da 

importância de preservar o meio ambiente, o adolescente lutará até o fim para completar sua 

missão.  

Tendo em vista a variação linguística ocorrida entre os integrantes de um jogo online, 

bem como o uso diferenciado a fim de, entre outras razões, tornar ágil o tempo dos diálogos 

travados no game, o escritor Anderson Castilho faz um glossário dos vocábulos e expressões 

usadas pelos participantes de Asgorath e elencados a seguir. 

• Avatar – é a sua representação virtual dentro do jogo.  

•  Boss – “Chefe” em inglês. É o chefão, ora! Nome dado para as criaturas muito 

fortes que geralmente comandam outras criaturas inferiores. 

•  Clã/guilda – Players que se reúnem em um grupo com a finalidade de alcançar 

os mesmos objetivos.  
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• Classe – é o papel que o personagem desempenha no jogo. Estereótipos como 

guerreiro, mago, feiticeiro, gatuno...  

• Dungeon – “Masmorra” em inglês, a morada dos piores monstros. Onde se vai 

para completar desafios e ganhar experiência.  

• Floodar – encher a página de chat com a mesma mensagem irritante  

• Hacker – costuma-se chamar assim o cara que domina as artes de programação, 

software, hardware. Dividem-se em dois tipos: 

•  White hat – é o expert que trabalha apenas em benefício da segurança na rede, 

que cria programas de prevenção contra vírus nocivos e pessoas mal-

intencionadas.  

• Grey hat – é o cara que age por interesse próprio. Normalmente vive no código 

de ética dos white hats, mas sempre dá uma escapada para o lado negro da força 

em prol de algo pessoal...  

•  Black hat/Cracker – Quebra sistemas, sigilos, não respeita ética nenhuma, age 

por interesse próprio.  

• Kick/Kickar – se você é indesejado ou trapaceia durante um jogo ou partida, 

você é expulso aos chutes (em sentido figurado).  

• Lag – é o tempo que o seu avatar leva para responder aos seus comandos.  

• Lvl – abreviação da palavra inglesa “level”, ou “nível”, em português.  

• MMORPG – Multi Massive Online Role Playing Game. Em uma tradução 

abrasileirada mais aproximada: Jogo Online Multimassivo de Interpretação de 

Papéis.  

• Newbie – é o completo novato. Nos EUA, não é usado somente no mundo dos 

games. Se você entra para trabalhar em uma lanchonete e não sabe fritar um 

hambúrguer, você é um newbie.  

•  Noob/noobie – é o cara que já tem um tempo de experiência em jogos, mas que 

jamais aprende.  
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• Raid – “Incursão, assalto”. É quando um grande grupo se reúne para surpreender 

alguma criatura em seu covil, a fim de se apossar do monte de tralhas que 

dragões guardam em suas dungeons.  

• RPG – Role Playing Game, ou Jogo de Interpretação de Papéis. Começaram 

como jogos em que você podia criar um personagem e viver suas aventuras, 

baseando-se em instruções passadas por um Mestre (uma espécie de juiz do 

jogo) e lances de dados (que podem ter muito mais que apenas seis lados). Os 

métodos de jogos que mais arrebanharam fãs através dos tempos foram 

Dungeons & Dragons, Gurps, Vampiro – A Máscara e o brasileiro, Tormenta. 

Milhares de pessoas ainda jogam por aí, utilizando apenas papel, lápis e dados. 

O RPG também se manifestou como jogo eletrônico, tendo como exemplos mais 

famosos as franquias Zelda e Final Fantasy.  

• Server/Servidor – em uma definição mais técnica, é o computador que armazena 

os dados e informações de um site para não sobrecarregar os servidores, Battle 

of Asgorath, por exemplo, possui mais de cinquenta servidores.  

• XP – “Experience points”. São os pontos que você acumula ao derrotar inimigos 

ou ao completar missões e tarefas.  

• Nas imediações do Death Canyon, o habitual céu arroxeado de Asgorath não 

existia. (Death Canyon= lugar onde se passa o jogo: bairro e Asgorath é a 

cidade). (Adaptado de CASTILHO, 2013, p. 09 a 13). 

 

Além do glossário, podemos encontrar no livro Ouro, fogo e megabytes, de 

Felipe Castilho, transposições escritas da linguagem cifrada que ocorre nos ambientes 

virtuais, quase sempre, em redes sociais ou nos jogos, no momento em que se 

estabelecem diálogos para traçarem comentários sobre as situações ocorridas.  

É possível cotejar as variações linguísticas dos jogadores personagens do livro e 

do jogo com as falas e explicações do narrador e do escritor da obra, consoante os 

trechos seguintes. 

   

<EvilDEAD99>[Mage, Lv. 32]: o Shadow ta demorando d+ 
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<HeLLHaMMeR>[Dwarf, Lv. 58]: espera, ele sabe o q ta fazendo 

<EvilDEAD99>[Mage, Lv. 32]: sei la, acho melhor a gnt descer ate la  

<HeLLHaMMeR>[Dwarf, Lv. 58]: se nos sairmos daqui vamos 

estragar o plano. Shadow, vc ta onde? 

<Bl@ckRider>[Ogre, Lv. 60]: olha ae, ele nem responde 

<HeLLHaMMeR>[Dwarf, Lv. 58]: eh q ñ da pra ele ficar digitando se 

ele estiver correndo ou lutando. O kra pediu pra gnt ficar, vamos ficar. 

Num eh a toa q ele eh o lider da guilda e o segundo do ranking do 

BoA.(BoA= Battle of Asgorath o nome do jogo) 

<Bl@ckRider>[Ogre, Lv. 60]: Hellhammer pagapau  

<HeLLHaMMeR>[Dwarf, Lv. 58]: calaboca rider  

<Bl@ckRider>[Ogre, Lv. 60]: Hellhammer pagapau  

<HeLLHaMMeR>[Dwarf, Lv. 58]: PARA DE FLOODAR, RIDER!!! 

(Floodar= encher a página com mensagens irritantes) 

<Bl@ckRider>[Ogre, Lv. 60]: soh mais uma, antes q o Spam Filter 

me dê block (Mais um mensagem antes que o detector de spam o 

bloqueie) 

<Bl@ckRider>[Ogre, Lv. 60]: Hellhammer pagapau  

<ShadowHunter>[Elf, Lv. 93]: parem com isso, p*!%@ 

<EvilDEAD99>[Mage, Lv. 32]: olha ele ai 

<HeLLHaMMeR>[Dwarf, Lv. 58]: pq vc demorou p responder? 

<ShadowHunter>[Elf, Lv. 93]: tava bem ocupado. To subindo e to 

acompanhado 

<Bl@ckRider>[Ogre, Lv. 60]: como assim?  

[Elf, Lv. 93]: continuem ai atras das pedras. Dpois que eu soltar a FA, 

o Hellhammer ataca com o HC.  

[Dwarf, Lv. 58]: blz [Mage, Lv. 32]: o q eh FA e HC? (são poderes 

dentro do jogo) 

[Ogre, Lv. 60]: Freezing Arrow e Hammer Crush. Ñ aprendeu ainda, 

Evil?  

[Mage, Lv. 32]: putz, eu sempre esqueço  

[Dwarf, Lv. 58]: eh q vc eh NB  

[Mage, Lv. 32]: NB eu sei que eh noobie, seu trouxa (Noobie= 

jogador que joga faz tempo, mas nunca aprende jogar certo com 

poderes) 

[Elf, Lv. 93]: ELE TA VINDO! (CASTILHO, 2013, p. 14 e 15). 

 

 

Quanto às variantes linguísticas reapresentadas no texto de Castilho, é 

interessante notar as importantes diferenças que o escritor demarca entre as falas dos 

adolescentes jogadores do jogo online e o discurso do narrador, fazendo o relato da 

história e na intenção de ser compreendido por distintos leitores reais de classes sociais 

diversas, inseridos em contextos específicos e diferenciados entre si. O excerto a seguir 

é um exemplo considerável dessas variações da linguagem.  
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Anderson imaginou o halfling Nível 1 de José da Silva Santos 

tentando se defender do gigantesco troll, equipado como uma máquina 

de guerra, e não conseguiu reprimir a gargalhada. A voz do outro lado 

da linha aguardou pacientemente até que os risos cessassem e 

continuou com a explicação. José da Silva Santos dizia que escolhera 

fazer a sondagem pelo Battle of Asgorath devido ao fato da maioria 

esmagadora dos jogadores que possuem uma conta no jogo serem 

brasileiros, apesar da empresa responsável pela engenharia do jogo, a 

Hawkwind, ser norte-americana. (CASTILHO, 2013, p. 25).  

 

Conforme dito anteriormente, o autor abre o livro com um glossário no qual 

explica as abreviações e os termos próprios dos MMORPGs, na intenção de facilitar a 

leitura da narrativa permeada por esses termos. A criação de uma linguagem própria se 

mostra necessária nos jogos online para que haja uma fluidez maior na “jogabilidade” e 

para que a comunicação seja rápida e precisa, poupando tempo ao jogador.  

A linguagem vigente nos MMORPGs, e que é retratada no livro, não leva em 

consideração a gramática normativa, sendo tolerada e empregada pela maioria dos 

jogadores.  

Do ponto de vista da “gramática normativa”12 é uma linguagem cheia de desvios 

gramaticais, contudo, na esfera sociointeracionista, é a linguagem utilizada com 

objetivo de estabelecer comunicação em determinado contexto, visando a intenções 

específicas. No caso dos diálogos em tela, o objetivo é comunicar-se de forma rápida, 

compreensiva e eficiente aos objetivos dos interlocutores, não se preocupando, por isso, 

com regras gramaticais cerceadoras e desnecessárias. 

Ao utilizar uma linguagem cheia de abreviações, com termos próprios e 

concisão verbal, o autor visa representar fielmente, por meio dos diálogos em Battle of 

Asgorath, a linguagem utilizada pelos jogadores na maioria dos jogos online. Ademais, 

essa “representação fiel” incorre na verossimilhança que se pretende em obras literárias, 

especialmente, as da modalidade do realismo maravilhoso. 

                                                           
12 Marcos Bagno, em seu livro Preconceito linguístico: o que é, como se faz, põe em evidência a 

importância de se reconhecer a diversidade linguística brasileira, a fim de evitar o tão 

contundente preconceito com os falantes que utilizam outros registros. 
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O escritor cubano Alejo Carpentier foi um dos primeiros a afirmar que as 

Américas estão, naturalmente, povoadas de seres e eventos sobrenaturais e de que tal 

fato ocorre tanto em decorrência de sua pluralidade geográfica quanto demográfica. 

Nesse sentido, Carpentier foi precursor ao definir o termo realismo maravilhoso13 

defendendo que o real maravilhoso é o insólito cotidiano, encontrável em estado bruto, 

latente; onipresente em todo universo latino-americano, desde os primórdios da história 

da Conquista da América até a modernidade.  

Com ênfase na produção insólita literária da América hispânica, atrelada a 

fatores históricos, a professora e pesquisadora Irlemar Chiampi diz que a ideologia 

vigente nas Américas favoreceu o realismo maravilhoso. As Américas, portanto, 

especificamente, a América do Sul, onde se localiza o Brasil, por sua exuberância e 

diversidade de plantas e animais, configurou-se na ótica dos colonizadores um lugar 

exótico e, até mesmo, mítico.  

Um dos primeiros teóricos a sistematizar os traços da literatura fantástica, 

Tzvetan Todorov, defendeu que para uma obra se configurar como tal é imprescindível 

haver hesitação diante dos fatos ou seres sobrenaturais, por parte dos personagens e, 

consequentemente, dos leitores que com eles se identificam. Dúvida essa que constitui 

fator decisivo à realização do fantástico literário, por isso, Todorov afirmou que “é a 

vacilação experimentada por um ser que não conhece mais que as leis naturais, frente a 

um acontecimento aparentemente sobrenatural.” (TODOROV, 1975, p. 16). 

Compreendemos que o insólito em Ouro, fogo e megabytes está mais para o 

realismo fantástico, ou na terminologia empregada por Chiampi, realismo maravilhoso 

do que para o fantástico puro, na clássica concepção de Todorov. O que nos aponta para 

a dupla caracterização dessa modalidade narrativa, ou seja, o real e o maravilhoso, 

ambos concatenados e imbricados numa fusão paradoxal. O real nos reporta a fatos e 

discursos vigentes no mundo empírico e o maravilhoso nos sugere a fantasia e o 

                                                           
13 Para Carpentier os termos realismo maravilhoso e realismo mágico são equivalentes, 

conforme pode ser verificado no Prólogo de seu livro El reino de este mundo. A despeito das 

várias distinções que alguns estudiosos fazem desses termos, neste trabalho, seguimos as 

considerações de Carpentier e os entendemos como correlatos à expressão realismo fantástico, 

embasados nos estudos de Irlemar Chiampi. 
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imaginário tão necessários à vida quanto à alimentação. As palavras deste estudioso da 

literatura corroboram nossa assertiva. 

 

Vista deste modo a literatura aparece claramente como manifestação 

universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não 

há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de 

entrar em contacto com alguma espécie de fabulação. Assim como 

todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as vinte e 

quatro horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo 

fabulado. O Sonho assegura durante o sono a presença indispensável 

deste universo, independente da nossa vontade. E durante a vigília a 

criação ficcional ou poética, que é a mola da literatura em todos os 

seus níveis e modalidades, está presente em cada um de nós, 

analfabeto ou erudito. (CANDIDO, 1995, p. 3). 

  

Não é à toa que o líder da ONG, organização passível de existir na realidade 

cujo objetivo maior consiste na preservação da natureza, é um ser mitológico que vive e 

conhece muito bem as riquezas das matas brasileiras, isto é, o Saci-pererê. No 

imaginário popular o saci é descrito como um menino negro com apenas uma perna, 

pois perdeu a outra numa luta de capoeira.  

Muito divertido e brincalhão, o saci passa todo tempo aprontando travessuras 

nas matas e nas casas dos arredores. Suas ações favoritas são: assustar viajantes, 

esconder objetos domésticos, emitir ruídos, assustar cavalos e bois no pasto etc. É um 

importante conhecedor das ervas da floresta, da fabricação de chás e medicamentos 

feitos com plantas. 

Na releitura que Felipe Castilho faz do saci, o escritor retoma as características 

tradicionais do ser lendário para, simultaneamente, criar outras novas cujas funções 

reafirmam e negam o clássico, paradoxalmente. 

 

Ele só tinha uma perna. Um cachimbo era desenhado em sua boca 

inexistente, mas em vez de soltar fumaça, ele tragava desenho do 

furacão para dentro do fornilho. A tempestade se escondeu dentro do 

cachimbo do saci. (CASTILHO, 2013, p. 104). 

- Você acabou de me confirmar, Patrão: você é um saci. Não sei 

como, mas você é.  (CASTILHO, 2013, p. 111).  
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 A primeira impressão que o protagonista Anderson tem do “chefe”, por questões 

racionais, não o levam a aproximá-lo do saci, mas no avançar da narrativa o universo 

maravilhoso torna-se algo vivido e experimentado pelo garoto, conforme se percebe nos 

fragmentos transcritos em seguida.  

 
No centro da cozinha havia uma mesa retangular que poderia 

acomodar a te vinte pessoas. E alguém estava sentado na extremidade 

mais distante da porta: um senhor negro, de cabelos e barba 

completamente brancos, pitando um cachimbo. Anderson parou para 

pensar e reparou que nunca havia visto alguém fumando cachimbo 

antes. [...] 

_ Saci? – perguntou Anderson, entortando as sobrancelhas e 

esquecendo-se de achar graça na piada de boteco de José. Chris 

apressou-se em explicar, lançando, um rápido olhar cúmplice e 

irritado ao baixinho alcoolizado. 

_Apelido do chefe. Só o chamamos assim pelas costas! Você sabe, 

negro retinto, uma perna só, adora um cachimbo... 

_ Sei... (CASTILHO, 2012, p. 63). 

 

Outros seres folclóricos são retomados na obra de Castilho: “_ É uma Cuca! Ela 

não vai descansar nem ferir ninguém até que você vire refeição. Misture-se e se 

esconda, RÁPIDO!  

Com a ligeira impressão de ter ouvido o colega dizer a palavra Cuca, Anderson 

correu entre a selva de pernas que fugiam do monstro.” (CASTILHO, 2013, p. 92). Para 

espanto inicial do protagonista, Anderson Coelho, que depois gera aceitação e 

desenvoltura nesse “mundo” miscigenado de lendas e realidade. É o que acontece, 

especialmente, em relação aos seres aliados da ONG: “Agora, Elis, além de namorada 

do Boto Beto é o que mais?_ Filha de sereia de água-doce – disse ela de forma tediosa, 

apoiando os cotovelos na mesa – e sou noiva do Boto, não namorada.” (CASTILHO, 

2013, p. 112). 

         Elis é uma das primeiras pessoas, se é que se pode dizer “pessoa”, que Anderson 

conhece, e que lhe chama a atenção: “Já na calçada, esticando as pernas e alongando o 

corpo após a longa viagem sem paradas, Anderson surpreendeu-se ao notar Elis 

descendo do carro: a garota estava gestante de alguns poucos meses.” (CASTILHO, 

2013, p. 52).  
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   A despeito de haver perplexidade inicial, no decorrer da narrativa vigora a 

aceitação da existência real de seres sobrenaturais que convivem com seres humanos, 

ainda, que, de modo camuflado e discreto, reconhecidos por poucas e especiais pessoas.  

_ Você está grávida – disse Anderson, constatando o óbvio. 

_ Sim, de quatro meses! - respondeu, orgulhosa. 

_ Joia, meus parabéns.... E quem é o pai? – perguntou o garoto, em 

seguida temendo ter sido desagradável. Elis, no entanto, não 

demonstrou qualquer sinal de desconforto. 

_ O Boto. 

_ Ah, tá... Hahaha! (CASTILHO, 2013, p. 52). 

 

Com humor sutil, Felipe Castilho recria os seres sobrenaturais e, nas entrelinhas 

do texto, desfere críticas à hegemonia europeia que ditou e impôs parâmetros literários a 

povos latino-americanos cujos contextos são peculiares e diferentes dos da Europa, 

consoante estudos da história das civilizações. 

 

O lobo tinha marcas ao redor deles, iguais às olheiras de Chris! 

_ C –chris? É... É você mesmo? 

_ Auf! 

_ Nosso amigo é um lobisomem, Anderson – disse Zé, em sua voz 

fina e feliz – Sétimo filho de seis filhas consecutivas. Lobisomens 

brasileiros não são como os seus primos europeus, seres caóticos com 

eterna sede de sangue. São criaturas do elemento terra, e seus atributos 

se adaptam ao clima e ambiente a que vivem. Ou seja, os nossos 

lobisomens são mais temperados. (CASTILHO, 2013, p. 152).  

 

 

 Traços da oralidade, como a consoante “C” solta, as reticências, a onomatopeia 

“Auf” estão presentes na obra de Castilho como recursos de coesão e verossimilhança 

narrativa, reforçando, por meio da articulação poética da linguagem, a sugestão de haver 

“maravilhas” no mundo “real”.  

            Confirma-se, assim, nossa premissa de que no livro Ouro, fogo e megabytes o 

autor constrói e mantém seu realismo maravilhoso pelo trabalho próprio e diferenciado 

que faz com a linguagem.    

              Nesse sentido, Irène Bessière argumenta que se engendra e fixa o insólito na 

literatura por meio de trabalho hábil e coerente com a linguagem. Outro importante 
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crítico de composições do fantástico, Remo Ceserani disse que nessa narrativa 

intenciona-se contar uma história primeira com o propósito de trazer outras “histórias”, 

isto é, outros significados subjacentes ao primeiro texto e não menos importante, pois 

leva o leitor a indagações e reflexões sociais, existenciais, culturais etc.  

Num jogo constante de aproximação e distanciamento, Felipe particulariza as 

tradições brasileiras, quando, por exemplo, o protagonista afirma que vê um 

lobisomem-guará, “_Lobisomem – murmurou Anderson, consigo mesmo – 

Lobisomem-guará” (p. 153), e, ainda, alude a suas raízes históricas. Por isso, é preciso 

considerar a formação desse maravilhoso, especificamente, do monstruoso, suscitado 

pela herança cultural de outros povos constituintes do homem brasileiro, no caso, os 

negros, os indígenas e o europeu. Esse último traz em sua bagagem tradições milenares 

consoante Lovecraft em El horror en la literatura: 

 
Como es lógico esperar de un género tan estrechamente relacionado 

con las emociones primitivas, el cuento de horror es tan viejo como el 

pensamiento y el lenguaje humanos. El terror cósmico aparece como 

un ingrediente del folklore más antiguo de todas las razas, y cristaliza 

en las baladas, crónicas y textos sagrados más arcaicos. En efecto, 

constituyó una característica destacada de la complicada magia 

ceremonial, con sus ritos para la invocación de demonios y espectros, 

que floreció ya en tiempos pre-históricos, y alcanzó su máximo 

desarrollo en Egipto y en las naciones semíticas (LOVECRAFT, 

1984, p. 13). 

 
 

O ser monstruoso Cuca é uma bruxa velha com cabeça de jacaré e voz 

assustadora, que segundo a lenda, devora criancinhas desobedientes. A propósito, a 

palavra cuca, na língua tupi, significa tragar ou engolir de uma só vez. Conforme dados 

do site http://www.suapesquisa.com/folclorebrasileiro, essa lenda surgiu na Espanha e 

Portugal, onde o monstro recebeu o nome de Coca.  

Nesses países, sua representação era singular e difere da brasileira, 

possivelmente em função das diversidades das faunas. Assim na Europa, Coca era uma 

bruxa-dragão, que fora morto por um santo e era relembrado nas procissões por meio de 

fantasias que a figurativizavam, já, na nação brasileira, é uma bruxa-jacaré.  
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No livro de Felipe Castilho, a Cuca, a princípio, é temida, depois, vencida: “É 

uma Cuca! Ela não vai descansar nem ferir ninguém até que você vire refeição. Misture-

se e se esconda, RÁPIDO! Com a ligeira impressão de ter ouvido o colega dizer a 

palavra Cuca, Anderson correu entre a selva de pernas que fugiam do monstro.” 

(CASTILHO, 2013, p. 92). 

De modo semelhante com o que ocorre no realismo maravilhoso, ou seja, a 

sugestão de fundir realidade e sobrenatural num mesmo cronotopo, também se nota que, 

no âmbito das variações linguísticas vigentes na obra de Castilho, há fusão de registros.  

De início, o narrador separa bem as “falas online” dos adolescentes jogadores e a 

do narrador, e deixa isso claro com o glossário presente logo nas primeiras páginas. 

Contudo, percebe-se, também, a fusão dos discursos, isto é, o presencial com o virtual, 

no excerto a seguir: “Misture-se e se esconda, RÁPIDO!” (CASTILHO, 2013, p. 92).  

 A palavra “rápido”, grafada com letras maiúsculas, é uma marca da fala virtual 

que significa dizer algo aos gritos. O que era próprio das conversas online é reproduzido 

em um diálogo no qual as pessoas do discurso encontram-se face a face. Esse 

procedimento nos remete à proposta de Marcos Bagno de se considerar as diversas 

variações linguísticas vigentes no Brasil. 

 

Parece ser mais interessante (por ser mais democrático) estimular, nas 

aulas de Língua, um conhecimento cada vez maior e melhor de todas 

as variedades sociolinguísticas, para que o espaço da sala de aula 

deixe de ser o local para o espaço exclusivo das variedades de maior 

prestígio social e se transforme num laboratório vivo de pesquisa do 

idioma em sua multiplicidade de formas e usos. (BAGNO, 2002, p. 

32).  

 

 

 O estudo da literatura do insólito, especificamente, de Ouro, fogo e megabytes, 

de Felipe Castilho efetua o procedimento de resgate e enfoque das variantes linguísticas 

presentes na Língua Portuguesa do Brasil e, com isso, o ensino-aprendizagem da língua 

enriquece-se com a abordagem das múltiplas facetas do Português Brasileiro. Além 

disso, o modo de articulação e releitura que faz das criaturas lendárias do folclore de 

regiões do Brasil aponta para a urdidura do realismo maravilhoso, que traz em seu cerne 
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a possibilidade de amálgama entre o mundo real e o imaginário, ampliando os saberes e 

sonhos de leitores argutos. 
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LINGUAGEM POLITICAMENTE CORRETA: UMA REFLEXÃO SOBRE AS 

VARIANTES DE PRESTÍGIO E ESTIGMATIZADAS  

 

 

Reinaldo César Zanardi (UEL/Capes) 

 

 

Resumo: O sentido de uma variante linguística não é uma propriedade inerente à forma 

porque depende da língua em uso. Isso significa afirmar que o sentido é conferido pelo 

falante, ou seja, na comunidade de fala. Um termo ou expressão atrai um sentido e este 

pode mudar ao longo do tempo. Uma variedade linguística, neste contexto, pode ser 

considerada de prestígio ou estigmatizada, estando relacionada à classe social do 

falante, entre outros fatores externos. Quanto mais alta a classe social, maior o prestígio 

da variante. Na direção oposta, quanto mais baixa a classe social, maior o estigma. Este 

trabalho empresta a nomenclatura variante de prestígio e variante estigmatizada, da 

sociolinguística variacionista, de William Labov, com o objetivo de refletir sobre o 

papel das variantes da linguagem politicamente correta (LPC). Na LPC, o prestígio e o 

estigma não ocorrem como o registrado na evolução da língua, em casos de variação e 

mudança linguística. O prestígio e o estigma são conferidos a determinadas variantes de 

forma artificial a partir de uma atitude política e de militância. A reflexão deste trabalho 

faz-se acerca das variantes linguísticas: inválido, aleijado e pessoa com deficiência; 

veado, sapatão, gay e homossexual; crioulo, mulato,  preto e negro. 

 

Palavras-chave: Variação linguística. Linguagem Politicamente Correta. Negro. Pessoa 

com Deficiência. Homossexual. 

 

 

Introdução 

 

 A linguagem, enquanto exercício da língua, revela grande riqueza linguística por 

causa da variação, processo inerente da fala de um povo. Em uma comunidade de fala, 

destacam-se as variantes que sugerem a construção de uma identidade linguística, 

associadas a variáveis sociais como idade, sexo, escolaridade, região geográfica, entre 

outras.  

 A variação linguística está associada aos processos de mudança linguística. 

Esses são dois aspectos importantes do modelo teórico da sociolinguística variacionista 

que, segundo Lucchesi e Ribeiro (2009, p. 125) “baseia-se nos textos balizadores do 

programa de pesquisa, a saber: Weinreich, Labov e Herzog, 1968 (doravante WLH); 

Labov, 1966, 1972a, 1972b, 1982 e 1994”. 
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   Conforme Lucchesi e Ribeiro (2009), a variação linguística não ocorre de 

forma aleatória, sendo 

determinada, tanto pela estrutura da língua, quanto pela estrutura 

social da comunidade. Na medida em que tal variação pode constituir 

um estágio de um processo de mudança em curso, a análise desse 

processo de mudança não pode se restringir aos fatores estruturais 

internos, devendo integrar também os chamados fatores externos, 

relativos à estrutura social. (LUCCHESI; RIBEIRO, 2009, p. 126). 

 

 

  Taralho (1986, p. 11-14) afirma que as variantes de uma comunidade de fala 

estão em posição de concorrência e cita três relações: padrão/não-padrão; 

conservadora/inovadora; estigmatizada/de prestígio.  “Em geral, a variante considerada 

padrão é, ao mesmo tempo, conservadora e aquela que goza de prestígio 

sociolingüístico na comunidade. As variantes inovadoras, por outro lado, são sempre 

não-padrão e estigmatizadas pelos membros da comunidade.”  (TARALHO, 1986, p. 

12). Considerando essas relações, as ocorrências de variação linguística são registradas, 

por exemplo, em nível fonético-fonológico, semântico-lexical e morfossintático.   

A este trabalho interessa a nomenclatura “variantes estigmatizadas e de 

prestígio” associando-as à linguagem politicamente correta (LPC). Para tanto, 

consideram-se estigmatizadas na LPC, as variantes linguísticas pejorativas e 

depreciativas. Já as de prestígio são as formas consideradas politicamente corretas. 

Neste sentido, o objetivo deste estudo é refletir sobre o papel de variantes linguísticas 

em três campos semânticos: 1) inválido, aleijado e pessoa com deficiência; 2) veado, 

sapatão, gay e homossexual; 3) crioulo, mulato, preto e negro.  

 Na sociolinguística variacionista, o prestígio e o estigma são conferidos por 

fatores externos, como a classe ou o grupo social, em um processo de evolução inerente 

da própria língua. Na LPC, o estigma e o prestígio são conferidos de forma artificial 

pela militância política, ou seja, são determinados por grupos que estabelecem que uma 

variante é correta (de prestígio) ou incorreta (estigmatizada), conforme suas crenças. 

   O politicamente correto, que nasceu nos Estados Unidos, na segunda metade do 

século XX, chegou ao Brasil nos anos 1990 e se consolidou a partir dos anos 2000. 

Trata-se de um movimento potencializado pelos direitos humanos e que defende uma 
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postura de respeito nas relações sociais. Seu objetivo inicial era combater o preconceito 

racial e acabou disseminado em outras áreas como mulheres, homossexuais, pessoas 

com deficiência, indígenas. Enquanto comportamento, prega também o respeito, por 

exemplo, às leis de trânsito, ao meio ambiente e a outros marcos regulatórios que 

disciplinam a vida coletiva.   

  O movimento chegou à fala, interferindo nas variantes linguísticas de segmentos 

ou grupos considerados vulneráveis. Zanardi (2016, p.5) afirma que o objetivo da LPC 

“é substituir palavras consideradas negativas por outras – positivas ou neutras – para 

amenizar ou reduzir o preconceito contra públicos marginalizados”. O autor concorda 

que o preconceito não será combatido apenas com a mudança de uma variante por outra. 

“No entanto, ao mudar as expressões, com a retirada de um sentido negativo, essas 

mesmas também poderão deixar de fazer a manutenção do preconceito consolidado 

discursivamente nelas próprias.” (ZANARDI, 2016, p. 15). 

  A reflexão deste trabalho adota como método o confronto de sentidos 

dicionarizados. Para tanto, considera-se o Novo Dicionário Aurélio, da Editora Nova 

Fronteira, na primeira edição dos anos 1970 e o Dicionário Online de Português, site 

que acumula significados de mais de 400 mil palavras, mantido pela empresa 7Graus, 

de Matosinhos, na área metropolitana do Porto, em Portugal. A discussão é ampliada 

com referências bibliográficas pertinentes ao tema. 

 Um autor quando dicionariza um verbete aglutina os significados consolidados 

pela linguagem, ou seja, pelo uso nas comunidades de fala. A dicionarização reflete 

significados cujos sentidos foram construídos social e historicamente. Vázquez (2009, 

p. 107) trata o dicionário na perspectiva do ensino de línguas e afirma que o livro tem 

valor em dois vieses. “O primeiro deles vem apoiado hoje pela Sociologia. O segundo 

contribui para que o aluno aprenda o uso do vocabulário.”  

  Conforme o autor, “os dois valores estão unidos indissociavelmente e respondem 

claramente à aquisição da língua materna dentro de parâmetros sociais mínimos 

considerados necessários para conviver numa dada sociedade.” (VÁZQUEZ, 2009, p. 

107). Nesta perspectiva, o dicionário consolida os significados em uso e, ao mesmo 

tempo, dissemina o significado consolidado ampliando a sua abrangência. 
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Campo semântico 1 

 

No campo semântico 1, apresentam-se três variantes linguísticas: inválido, 

aleijado e pessoa com deficiência. Para a LPC, as duas primeiras são estigmatizadas e a 

última, uma variante de prestígio. Brasil (2004, p.7) registra, na cartilha “Politicamente 

Correto & Direitos Humanos”, que aleijado é um “termo ofensivo, que estigmatiza as 

pessoas com deficiência física ou mental. Não é correto chamá-las de ‘pessoas 

deficientes’ ou ‘excepcionais’, atribuindo-lhes incapacidade absoluta.” A cartilha do 

governo federal recomenda que “nessas condições [as pessoas] preferem ser tratadas 

como ‘portadoras de deficiência’ ou simplesmente ‘pessoas com deficiência’.” 

(BRASIL, 2004, p.7).  

Ferreira (197?, p. 65 e p. 780) descreve, respectivamente, os significados para 

“aleijado”: “que tem algum defeito, deformidade ou mutilação física”; e “inválido”: 

“mutilado ou paralítico; inutilizado. (...). Indivíduo impossibilitado de trabalhar, por 

velhice, doença física ou mental, mutilação ou paralisia.” Considerando o sentido social 

e histórico, consolidado pela língua em uso, aleijado e inválido podem ser considerados 

sinônimos para pessoa com deficiência.  

O Dicionário Online de Português14 traz como sinônimo para “aleijado”: 

“deformado, estropiado, lesado, mutilado”. Para “inválido15”, a mesma fonte referenda 

o Novo Dicionário Aurélio, na edição de mais de 40 anos atrás: “Enfermo, que não pode 

trabalhar. (...) Pessoa que, por velhice ou enfermidade, é incapaz de trabalhar.” Esses 

significados confrontam-se com o politicamente correto que atesta não haver 

incapacidade absoluta. Por isso, aleijado e inválido – para pessoa com deficiência – são 

variantes consideradas estigmatizadas, por rotular alguém no exercício de suas 

atividades. 

  Vale ressaltar que o movimento da linguagem politicamente correta não é 

homogêneo, nem encontra unanimidade nos segmentos que pretende representar. Além 

                                                           
14 Fonte: https://www.dicio.com.br/aleijado/. Acesso em 4 nov. 2016. 
15 Fonte: https://www.dicio.com.br/invalido/.  Acesso em 4 nov. 2016. 

 

https://www.dicio.com.br/aleijado/
https://www.dicio.com.br/invalido/
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disso, deve ser considerado o aspecto histórico e o próprio processo de evolução da 

língua e do uso das variantes linguísticas, inclusive, na LPC. Em que pese, uma cartilha 

“vetar” o uso do item lexical “deficiente”, muitas entidades a usam em seu próprio 

nome. Este é o caso da Adefil, a Associação dos Deficientes Físicos de Londrina, 

fundada em 1983.  

 

Figura 1 

 

 
Figura 1: Reprodução página Adefil no Facebook. 

Fonte: https://pt-br.facebook.com/adefil.londrina 

 

 

 Constituída nos anos 1980, a Adefil, enquanto usuária da variante “deficiente 

físico”, estava em consonância com o seu significado, inscrito socialmente naquele 

período. Isso pode ser verificado também, com a variante “excepcional”, condenada 

pela cartilha do Governo Federal, mas usada no nome da Apae, a Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais (Apae ). (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt-br.facebook.com/adefil.londrina
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Figura 2 

 

 

 
Reprodução site Federação Nacional das Apaes. 

Fonte: http://apae.com.br/ 

 

 

A Apae foi criada, no Rio de Janeiro, no início dos anos 1950. O uso de 

excepcional para pessoa com deficiência também estava em consonância com a sua 

época. Ferreira (197?), entre os significados, para excepcional, afirma que se trata  

 
do indivíduo que tem deficiência mental (índice de inteligência 

significativamente abaixo do normal), deficiência (mutilação, 

deformação, paralisia, etc), ou deficiência sensorial (cegueira, surdez, 

etc), e, por isso, incapacitado de participar em termos de igualdade do 

exercício de atividades normais. (FERREIRA, 197?, p. 595). 

  

Em uma navegação rápida pelo site da Federação Nacional das Apaes é possível 

perceber que a variante de prestígio é “pessoa com deficiência”. 

 

 Figura 3 
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Figura 3: Reprodução site Federação Nacional das Apaes. 

Fonte: http://apae.com.br/ 

 

 

Na seção “O que fazemos” é possível verificar cinco ocorrências da variante. Já 

o uso da forma “excepcional” está restrito ao nome da entidade, de configuração 

jurídica. A mudança de nomes de entidades envolve aspectos legais como estatuto com 

aprovação da diretoria, CNPJ e registro em cartório de registro civil.  

Mesmo com variantes linguísticas consideradas estigmatizadas, consolidadas em 

nomes de entidades como Adefil e Apae, o prestígio de variantes da linguagem 

politicamente corretas é conferido pelo uso nas próprias entidades. Se por um lado, é 

difícil a mudança de nomes de pessoas jurídicas, por outro, a linguagem assume o papel 

de dar novos significados, elegendo algumas (pessoa com deficiência) de prestígio em 

detrimento de outras (excepcionais e deficientes).  

 

Campo semântico 2 

 

Veado, sapatão, gay e homossexual são as variantes do campo semântico 2, em 

reflexão neste estudo. “Veado” e “sapatão” são variantes linguísticas estigmatizadas, 

enquanto gay e homossexual são formas de prestígio. Coutinho (2013) afirma que 

“apenas no Brasil se associa o cervídeo veado ao gay, tendo o mesmo animal a imagem 

de nobre e garanhão - sendo utilizado em brasões e bandeiras em outros países.” Lopes 
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(2015) afirma que a associação do veado ao homossexual masculino teria relação com o 

“perfil do animal - magro, esguio e lépido - com o dos homens afeminados”. Segundo 

ele, 

 
nos anos [19] 20, um comissário de polícia foi incumbido de prender 

os homossexuais que circulavam pelas imediações da praça 

Tiradentes, na região central do Rio de Janeiro. Ele fracassou e, para 

explicar a falha, disse que, quando seus homens se aproximavam, os 

delicados alvos fugiam correndo como veados. (LOPES, 2015). 

 

 

 Conforme o autor, a origem da forma linguística “sapatão” para mulher 

homossexual teria surgido por causa das mulheres que optavam por sapatos masculinos. 

“Segundo o etimologista Reinaldo Pimenta, no livro Casa da Mãe Joana 2, o termo 

‘surgiu na década de 1970, quando as mulheres com orientação sexual alternativa 

tinham predileção por usar um tipo de calçado mais caracteristicamente masculino’". 

(LOPES, 2015). 

Ferreira (197?, p. 1.444) registra “efeminado” como significado para “veado”, 

mas ressalta que se trata de uma expressão “chula”, ou seja, grosseira. Ferreira não 

associa a variante “sapatão” a significado algum sobre a homossexualidade feminina. Se 

essa variante linguística associada à mulher homossexual surgiu nos anos 1970, é 

compreensível que não esteja dicionarizada em Ferreira (197?) visto que não estava 

consolidada pelo uso.  

Foi na década seguinte, nos anos 1980, que a variante “sapatão” acabou 

popularizada por causa da marchinha de carnaval “Maria Sapatão”, de José Roberto 

Kelly, que ganhou o Brasil na voz de Abelardo Barbosa, o Chacrinha.  

Se por um lado, a forma “sapatão” não é referenciada para a mulher 

homossexual pelo Novo Dicionário Aurélio, na edição dos anos 1970; por outro, o 

Dicionário Online de Português, o faz de forma explícita, lembrando tratar-se de um 

substantivo feminino de “designação pejorativa atribuída às lésbicas16”. A mesma 

                                                           
16 Fonte: https://www.dicio.com.br/sapatao/. Acesso em 5 nov. 2016. 

https://www.dicio.com.br/sapatao/
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advertência é feita quanto à variante “veado”: “designação pejorativa, preconceituosa e 

depreciativa para se referir aos homossexuais do sexo masculino17.” 

A cartilha “Politicamente Correto & Direitos Humanos” também condena o uso 

das variantes “veado”, “sapatão” e prega como “expressões adequadas” gay, 

homossexual e lésbica. Um dos grupos mais atuantes, no país, na defesa dos direitos do 

homossexual é o Grupo Gay da Bahia (GGB) que ostenta a variante “gay” em seu 

nome. O grupo foi fundado em 1980. Além disso, a variante foi popularizada pela mídia 

em informações sobre personagens, casais e beijos gays em novelas, por exemplo.  

 

Figura 4 

 

 
Figura 4: Reprodução site G1. 

Fonte: http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2014/01/final-de-amor-vida-tem-

primeiro-beijo-gay-em-novela-da-globo.html 

 

 

 Mesmo estigmatizada, a variante “veado” é comumente usada por homossexuais 

como tratamento entre si, na realidade ou na ficção. O personagem Ferdinando, 

interpretado pelo ator Marcus Majella, do programa de TV “Vai que Cola”, do canal 

                                                           
17 Fonte: https://www.dicio.com.br/veado/. Acesso em 5 nov. 2016. 

http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2014/01/final-de-amor-vida-tem-primeiro-beijo-gay-em-novela-da-globo.html
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2014/01/final-de-amor-vida-tem-primeiro-beijo-gay-em-novela-da-globo.html
https://www.dicio.com.br/veado/
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Multishow, caiu nas graças do público com o bordão “viaaaaado”. Ferdinando é zelador 

de uma pensão na periferia do Rio de Janeiro e sonha com o estrelato na Broadway. 

Com a repercussão em “Vai que Cola”, o personagem acabou ganhando um programa 

solo, o “Ferdinando Show”, que estreou em 2015.  

 

Figura 5  

 

 
Figura 5: Reprodução site UOL. 

Fonte: http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/com-bordao-viado-marcus-majella-da-asas-a-gay-

de-vai-que-cola-8823 

 

 

 

  É preciso considerar que a variante linguística “veado”– como tratamento entre 

homossexuais – é permitida porque revela aspectos da identidade do grupo, em seu 

próprio território. Os integrantes deste grupo têm autoridade para se tratar da maneira 

como bem entendem, o que não é permitido para quem está de fora e não apresenta as 

características deste mesmo grupo. Assim, estigmatizada para quem está fora do círculo, 

esta variante pode ser considerada de prestígio para os que dela fazem uso. 

 Paulino-Pereira (2014, p. 52) discute a relação da identidade humana com a 

psicologia social, tendo a militância social como pano de fundo para a emancipação. Ele 

afirma que as identidades constituem a sociedade e são, ao mesmo tempo, constituídas 

http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/com-bordao-viado-marcus-majella-da-asas-a-gay-de-vai-que-cola-8823
http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/com-bordao-viado-marcus-majella-da-asas-a-gay-de-vai-que-cola-8823
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por ela. “Entendemos que a identidade humana definida como metamorfose é um 

processo constante de formação e transformação do indivíduo que ocorre em meio a 

condições naturais e históricas.” (PAULINO-PEREIRA, 2014, p. 65).  

 

Campo semântico 3 

 

 O campo semântico 3 é formado por quatro formas linguísticas: crioulo, mulato, 

preto e negro. As duas primeiras são estigmatizadas e as duas últimas de prestígio. 

Brasil (2004, p.13) afirma que “crioulo” é uma “antiga designação do filho de escravos, 

hoje é um termo pejorativo e discriminador do indivíduo negro ou afrodescendente”. 

Para “mulato”, Brasil (2004, p.24) afirma que “originariamente, na língua espanhola, a 

palavra se referia ao filhote macho do cruzamento de cavalo com jumenta ou de 

jumento com égua, daí a sua carga pejorativa”.  

 Ferreira (107?, p. 401) lista 11 significados para a palavra “crioulo”. Duas 

significações interessam a este estudo. “1.Diz-se de indivíduo de raça branca nascido 

nas colônias européias  de além-mar, particularmente da América. (...) 8. Diz-se de 

qualquer indivíduo negro.” Mesmo que o significado dicionarizado refira-se também ao 

branco, nascido em colônias europeias, o fato é que o uso da variante “crioulo”, 

historicamente, ficou associado aos negros. Socialmente, “crioulo” é considerado o 

homem negro e não o homem branco. 

 Para “mulato”, o autor corrobora o significado de mestiçagem, “filho de pai 

branco e mãe preta ou vice-versa, pardo.” (FERREIRA, 197?, p. 952). Ele explica que 

mulato tem origem no espanhol e refere-se a mulo, a quem define como “animal 

mamífero, da ordem dos perissodáctilos, resultante do cruzamento de jumento com 

égua, ou de cavalo com jumenta. É pois, animal híbrido, estéril, do mesmo gênero.” 

(FERREIRA, 197?, p. 953). O Dicionário Online de Português apresenta para “crioulo” 

e “mulato” significados muito próximos dos listados por Ferreira (197?). 

A variante linguística “mulato”, na forma feminina “mulata”, é usada para se 

referir à mulher negra, envolvida com o samba. A forma foi popularizada pelo 

apresentador de TV e empresário Osvaldo Sargentelli. Entre as casas noturnas que abriu 

estão "Sambão", em 1969; "Sucata", em 1970; "Oba-Oba", em 1973. Sargentelli foi o 
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criador do grupo “Mulatas do Sargentelli”, nos anos 1970, que fez muito sucesso, 

também, nos anos 1980.  O empresário faleceu em 2002, aos 77 anos de idade. 

As “Mulatas do Sargentelli” eram dançarinas que se apresentavam em casas de 

shows do empresário. Mesmo apresentando sentidos negativos, a forma “mulata” tem 

seu uso ainda disseminado e as que foram dançarinas de Sargentelli, atualmente, são 

chamadas de ex-mulatas, como Adele Fátima.  

 

Figura 6  

 

 

 
Figura 6: Reprodução site Ego. 

Fonte: http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/05/adele-fatima-ex-mulata-do-sargentelli-passa-por-

cirurgia.html 

 

 

 

 As formas linguísticas “negro” e “preto” podem ser consideradas de prestígio 

pelo próprio movimento de defesa dos negros, conforme o contexto, mas não encontram 

consenso nem mesmo na comunidade negra. O músico ganês Nabby Clifford, radicado 

no Brasil, critica - na Língua Portuguesa - o uso da forma “negro”, associada a coisas, 

eventos e situações ruins. Ele afirma que “negro” tem sentido negativo, enquanto a 

palavra “preto” invoca sentidos positivos.   

 

Um país, o Brasil, usa palavras como a lista negra, o dia negro, magia 

negra mercado negro, peste negra, buraco negro, ovelha negra, fome 

negra, humor negro, nuvem negra, teu passado é negro, teu futuro é 

negro. (...) Tudo que é negro é associado a coisa negativa. (...) 

Brasileiro quando valoriza coisa, ele não fala negro, quando valoriza, 

http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/05/adele-fatima-ex-mulata-do-sargentelli-passa-por-cirurgia.html
http://ego.globo.com/famosos/noticia/2016/05/adele-fatima-ex-mulata-do-sargentelli-passa-por-cirurgia.html
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ele fala preto, tá! Ele não come feijão negro, ele come feijão preto. O 

carro dele não é negro, o carro dele é preto. Ele não toma café negro, 

ele toma café preto. Quando passa fome, a fome é negra. Quando 

ganha loteria, ganha nota preta. (CLIFFORD, 2013). 

 

 

A partir da fala de Clifford (2013), Sacramento (2016) entra no debate sobre 

qual seria a forma mais correta. Ele afirma que “negro” é a variante mais usada pela 

militância. Assim, o uso consolidado pode considerá-la como uma forma de prestígio. 

 
Uma pesquisa rápida sobre a militância racial permite ver que o termo 

“negro” é usado amplamente. Coletivos e grupos organizados 

assumem a palavra no nome e em textos. Por outro lado, é crescente o 

uso de “preto”, embora a palavra soe estranha a quem está fora da 

militância. (SACRAMENTO, 2016). 

 

  A forma “negro” como uso preferencial dos ativistas pode ser verificado em 

nomes de entidades, como a organização não-governamental “Geledés”, que se intitula 

como o “Instituto da Mulher Negra”, fundado em 1988. (Figura 7). Além disso, 20 de 

novembro é marcado, em muitos municípios e estados brasileiros, como o “Dia da 

Consciência Negra”.  

 

Figura 7 

 

 
Figura 7: Reprodução site Geledés. 

Fonte: http://www.geledes.org.br/ 

 

 Sacramento (2016) explica que recorreu à ativista Mirtis Santos, do Coletivo 

Negrada, para buscar compreender o contexto das duas variantes.  “Os negros que não 
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estão no movimento e não compreendem o que o Clifford falou repudiam o ‘preto’, pois 

a palavra sempre foi usada como forma de agredir a identidade negra. O termo preto 

está sendo ressignificado”, explica Mirtes.” (SACRAMENTO, 2016). 

A ressignificação da variante “preto” também depende do contexto na qual está 

inserida porque os sentidos são diversos e não são fixos. Sacramento (2016) cita dois 

enunciados que coletou sobre o piloto de Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton, 

quando venceu o Grande Prêmio da Alemanha, deste ano.  

 
“[1] ‘E mais uma história de um preto que vence! Parabéns Lewis 

Hamilton…’ [2] ‘na boa nunca vi um preto tão charmoso, deve ser o 

unico tbm né .. Lewis Hamilton’. O primeiro é um exemplo do uso 

inofensivo e empoderado de ‘preto’. Já o segundo, nem precisou de 

termos pejorativos para transbordar racismo. (SACRAMENTO, 

2016). 

 

 

Brasil (2004, p. 26) confirma que “a maioria dos militantes do movimento negro 

prefere esse termo a ‘preto’, que o utilizam com orgulho para afirmar os valores da 

cultura afro-brasileira.” A cartilha corrobora a visão de Sacramento (2016) de que “o 

contexto determina o sentido pejorativo das duas expressões. Em certas situações, tanto 

‘negro’ como ‘preto’ podem ser altamente ofensivos.”  

  Quando se discute e se reflete sobre as variantes linguísticas é importante 

delimitar que o uso de uma forma – de prestígio ou estigmatizada – também está 

vinculada à crença e à atitude linguística do falante. Esse aspecto é ressaltado na defesa 

da linguagem politicamente correta, feita na cartilha do governo federal. 

 
Temos pesos, medidas e até um vocabulário diferente para nos 

referirmos ao “nosso” e ao do “outro”, numa atitude que, mais do que 

autocondescendência, não passa de preconceito puro. Por exemplo, a 

nossa é religião, a do outro é seita; nós temos fervor religioso, eles são 

fanáticos; nós acreditamos em Deus (o nosso sempre em maiúscula), 

eles são fundamentalistas; nós temos hábitos, eles vícios; nós 

cometemos excessos compreensíveis, eles são um caso perdido; 

jogamos muito melhor, o adversário tem é sorte; e, finalmente, não 

temos preconceito, apenas opinião formada sobre as coisas. (BRASIL, 

2004, p.6). 

 



 

227 
Anais do I Simpósio de Variação Linguística e Ensino da UENP, ano 1, n.1, Out. 2016.  

 Os enunciados acima estão em consonância com o conceito de atitude, 

defendido por Lambert e Lambert (1966, p.77-78), no contexto da psicologia social. 

 
Uma atitude é uma maneira organizada e coerente de pensar, sentir e 

reagir em relação a pessoas, grupos, questões sociais ou, mais 

genericamente, a qualquer acontecimento ocorrido em nosso meio 

circundante. Seus componentes essenciais são os pensamentos e as 

crenças, os sentimentos (ou emoções) e as tendências para reagir.  

  

 

A LPC não é uma lei que determina a escolha linguística dos falantes, mas seu 

uso está ligado, obrigatoriamente, à consciência linguística e ao monitoramento da 

própria fala a partir das crenças. A atitude linguística do falante, neste caso, é uma 

postura pessoal que repercute coletivamente. Como movimento linguístico, a LPC 

suscita muitos questionamentos, encontra resistências e não gera unanimidade. Por isso 

mesmo, tem aptidão para provocar o debate. 

 

Considerações finais 

  

As variantes linguísticas de prestígio da linguagem politicamente correta 

apresentam sentidos atenuantes que invocam características, na relação com o outro, de 

respeito, consideração e afeição. Já as formas estigmatizadas marcam valores de 

depreciação, desvalorização e menosprezo. Vale ressaltar que o estigma pode ocorrer de 

forma inconsciente, fazendo com que o falante não se dê conta desse processo, mas esse 

fato não elimina o estigma da variante. 

 A partir das reflexões neste estudo é possível afirmar que 1) as variantes 

estigmatizadas da LPC têm sentidos negativos; 2) as variantes de prestígio da LPC têm 

sentidos positivos ou neutros; 3) as formas de prestígio podem variar de acordo com o 

segmento e os militantes de um mesmo movimento; 4) a troca de formas pejorativas por 

variantes de prestígio mas não elimina o preconceito, mas inscreve novos sentidos na 

variantes em uso; 5) a escolha das variantes de prestígio estão ligadas à crença de que a 

linguagem afeta o outro. 
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O politicamente correto, enquanto atitude, a partir de uma crença que determina 

as variantes linguísticas em uso, revela um comportamento de respeito ao outro 

consolidada na linguagem, com a escolha de itens lexicais considerados positivos. Esse 

gesto não vai acabar com o preconceito e a discriminação seja contra pessoas com 

deficiência, homossexuais e negros, ou outros grupos vulneráveis, mas se a LPC fizer as 

pessoas refletirem sobre os sentidos que movimentam a partir de suas escolhas lexicais 

já terá dado uma grande contribuição neste processo. 
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O CASO DA PACHOLA – UM ESTUDO GEOSSOCIOLINGUÍSTICO NA ROTA 

DO CAFÉ 

 

 

Thiago Leonardo Ribeiro (PG-UEL/Capes)  

GP Leitura e Ensino-UENP/CJ  

 

Resumo: Apresentamos descrição e análise dos dados recolhidos nos inquéritos 

realizados em seis cidades, respostas dadas à questão 51 do questionário elaborado para 

a verificação do léxico na Rota do Café, “como se chama a comida que tem como 

ingrediente principal o frango, junto com arroz e cheiro verde? Diz-se que no final dos 

anos 70 e início dos 80 era feita com frango roubado”. Fundamentados em princípios da 

Dialetologia, da Geografia Linguística, da Lexicologia e da Sociolinguística, 

estruturamos instrumento de coleta de dados com perguntas envolvendo vários campos 

semânticos com a intenção de inventariar parte da variação lexical estabelecida com a 

vinda dos colonizadores dessas cidades investigadas e registrar os itens lexicais. 

Procedemos às entrevistas dos 24 informantes em nossa rede de pontos, distribuídos em 

duas faixas etárias, 30 a 50 anos e 60 a 80 anos, de ambos os sexos, com pouca 

escolaridade. Neste recorte, verificamos se a pachola, prato típico da cidade de 

Jacarezinho, é conhecida em outras localidades do Norte do Paraná ou se o termo é 

específico daquela localidade. A pesquisa contribui para a confirmação da 

heterogeneidade linguística no Paraná e no Brasil, e para a descrição da realidade 

linguística da região Norte do Estado. 

 

Palavras-chave: Geossociolinguística. Variação lexical. Pachola. 
 

 

Introdução 

 

[...] porque com a sua própria língua o homem se 

espacializa – é um gaúcho ou um nordestino, 

passando geleia ou chimier no seu pão; ele se situa 

socialmente, exibindo o estrato em que se insere, 

ao carregar, no colo, o filho ou o fio; ele se exibe 

num tempo real sem perder a sua vinculação 

temporal – compra blush no shopping center, mas, 

em casa, continua passando rouge na sua face. 

(CARDOSO, 2015, p.18-19, destaque da autora) 

 

Será que a pachola, prato típico da cidade de Jacarezinho-PR, é conhecida em 

outras cidades do Norte do Paraná? Este estudo, a partir de dados obtidos em pesquisa 
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geossociolinguistica empreendida na Rota do Café, apresenta descrição e análise dos 

dados recolhidos nos inquéritos realizados em seis cidades, respostas dadas à questão 51 

do questionário elaborado para a verificação do léxico, “como se chama a comida que 

tem como ingrediente principal o frango, junto com arroz e cheiro verde? Diz-se que no 

final dos anos 70 e início dos 80 era feita com frango roubado”. 

Fundamentado em princípios da Dialetologia, da Geografia Linguística, da 

Lexicologia e da Sociolinguística, principalmente em Coseriu (1987), Tarallo (1999) e 

Thun (2005), pesquisadores da variação linguística, o estudo se insere numa perspectiva 

pluridimensional, uma vez que trataremos da perspectiva diatópica, diassexual e 

diageracional. Estruturamos instrumento de coleta de dados com perguntas envolvendo 

vários campos semânticos com a intenção de inventariar parte da variação lexical 

estabelecida com a vinda dos colonizadores dessas cidades investigadas e registrar os 

itens lexicais.  

No que tange à importância do café para a região Norte do Paraná, verificamos 

que por meio dele surgiram vários municípios, atraindo ondas migratórias, tanto de 

mineiros e paulistas, como de imigrantes europeus e asiáticos, que juntamente com os 

brasileiros de diversas regiões, proporcionam uma especificidade cultural singular. 

Vários empreendimentos da área geográfica em estudo fazem referência ao café, 

configurando o seu prestígio e destaque, como em Ribeirão Claro, a Fescafé, Expo 

Feira do Café, Indústria, Comércio e Pecuária, com shows, rodeio, palestras técnicas, 

etc, que ocorre sempre no mês de julho18.  

Em Jacarezinho, geralmente em outubro, acontece o maior evento da 

cafeicultura do Sul do Brasil, a FICAFÉ – Feira Internacional de Cafés Especiais do 

Norte Pioneiro do Paraná, onde produtores e compradores de café se reúnem, tendo 

como atrativos a exposição de máquinas e equipamentos para a cafeicultura, degustação 

de cafés especiais, workshops, palestras e relacionamentos dos membros dessa 

importante cadeia produtiva19.  

                                                           
18 Mais informações em <http://www.fescafe.com.br/site/>. 
19 Mais informações em <http://www.ficafe.com.br/>. 
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Já em Londrina, temos o Cine Teatro Ouro Verde, inaugurado em 24 de 

dezembro de 1952, enquanto a cidade vivia o auge da exploração cafeeira, daí o 

nome Ouro Verde20; Bourbon Londrina Business Hotel, primeiro hotel da Rede 

Bourbon, inaugurada em outubro de 1963, a unidade é fruto da visão empreendedora da 

família Vezozzo, que empregou em sua construção a expertise em construção civil com 

os recursos originados nas lavouras de café21.  

Ressaltamos que bourbon é uma das variedades de café mais populares no 

mercado cafeeiro, muito consumida pelo mundo todo; ainda, Catuaí Shopping Center 

de Londrina, cujo nome está relacionado à região Norte do Paraná onde germinou o 

Eldorado do Café. No idioma Tupi-Guarani, catuaí significa ótimo, muito bom e o 

termo também foi escolhido para nomear uma variedade de café predominante no 

pioneiro norte do Paraná. O shopping foi inaugurado em novembro de 1990 e é o maior 

do sul do país em ABL (Área Bruta Locável)22. 

 

Metodologia 

 

Amparados pelo Projeto de Turismo Rota do Café, lançado em 2009 e ainda em 

desenvolvimento pelo SEBRAE/PR, propusemo-nos a investigar a fala de moradores de 

cidades que compõem o trajeto. Esse empreendimento proporciona aos visitantes uma 

oportunidade de voltar às origens, conhecendo a história e vivenciando os atrativos 

naturais e culturais do norte do Paraná, com roteiros elaborados de acordo com o perfil e 

necessidade de cada um, com visitas às fazendas históricas, centros culturais, 

restaurantes rurais e lugares pitorescos, trajeto que parte de Ribeirão Claro e segue por 

Cambará, Santa Mariana, Uraí, Ibiporã, Cambé, Rolândia, Londrina, São Jerônimo da 

Serra e chega a Tamarana, dez cidades distribuídas pelo Norte Pioneiro e Norte Central 

do Estado do Paraná, conforme mapa ilustrativo. 

 

                                                           
20 Mais informações em <http://identidadelondrina.com.br/bens-patrimoniais/teatro-cine-ouro-verde/>. 
21 Mais informações em <http://www.bourbon.com.br/hotel/midscale-pt/business-hotel-pt/bourbon-

londrina-business-hotel/>. 
22 Mais informações em <http://catuailondrina.com.br/ShoppingDetalhe>. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1952
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cafeeiro
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Mapa 1 – Localidades que compõem a Rota do Café no Norte do Paraná 

 

Fonte: site da Rota do Café23 

 

Nesta empreitada, investigamos os falares de seis cidades da rota, Ribeirão 

Claro, Cambará, Santa Mariana, Uraí, Londrina e Rolândia, por configurarem uma linha 

reta de leste para oeste, não explorando Cambé, Ibiporã, Tamarana e São Jerônimo da 

Serra pela proximidade com Londrina. 

Para procedermos à elicitação com 24 informantes em nossa rede de pontos, 

distribuídos em duas faixas etárias, 30 a 50 anos e 60 a 80 anos, de ambos os sexos, com 

pouca escolaridade, necessário elaborar um questionário, instrumento de coleta de 

dados. Assim, o elaboramos escolhendo as lexias mais cabíveis de serem obtidas em 

nossa rede de pontos, tendo por base os questionários do Atlas Linguístico do Brasil - 

ALiB24 (2001), questionário do Atlas Linguístico do Paraná - ALPR (AGUILERA, 

1994) e o Glossário da fala popular rural paranaense, dissertação de mestrado de 

Rodrigues (2000).  

Recorremos ao Questionário Semântico-Lexical - QSL, bem como ao 

Questionário Fonético-Fonológico - QFF do ALiB, para fazermos uso das perguntas 

                                                           
23 Disponível em: <http://www.rotadocafe.tur.br/pt/atrativos.php>. Acesso em: 17 ago. 2014. 
24 Mais informações no site Projeto Atlas Linguístico do Brasil – ALiB, disponível em: 

<http://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/Alib/WebHome>. Acesso em: 10 mai. 2014. 

http://www.rotadocafe.tur.br/pt/atrativos.php
http://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/Alib/WebHome
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elaboradas para a obtenção da unidade léxica pretendida. Entretanto, quando não havia 

o questionamento para a lexia escolhida, procedemos à estruturação da pergunta, 

buscando o significado em dicionários e sites e aplicando a boa técnica apreendida das 

leituras de trabalhos acadêmicos publicados. Por fim, acrescentamos imagens às nossas 

questões contribuindo para a obtenção dos referentes pretendidos. 

As entrevistas foram realizadas diretamente pelo pesquisador, nas localidades 

determinadas, ocasião em que foi solicitado um relato de experiência pessoal e aplicado 

o questionário. Concluído o trabalho de campo, seguimos com a transcrição dos dados, 

busca pela dicionarização das variantes levantadas, análise diatópica, diassexual e 

diageracional, e cartografação com o auxílio do [ʃGVCLin] – Software para Geração e 

Visualização de Cartas Linguísticas, de Seabra, Romano e Oliveira (2014)25. 

Nosso corpus, para este trabalho, constitui-se das respostas dos 24 informantes, 

quatro em cada localidade de nossa rede de pontos, para a questão 51 do nosso 

questionário, pertencente ao campo semântico “HOMEM / Agricultura, instrumentos 

agrícolas, alimentação, etc.”, com o seguinte enunciado: “Como se chama a comida que 

tem como ingrediente principal o frango, junto com arroz e cheiro verde? Diz-se que no 

final dos anos 70 e início dos 80 era feita com frango roubado.” (PACHOLA). 

Referente ilustrado na imagem que segue: 

 

 

Fonte: projac.com.br 

 

Análise do corpus 

 

                                                           
25 Mais informações sobre o funcionamento do software podem ser encontradas em: 

<http://sgvclin.altervista.org/>.   
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Em resposta à pergunta, foram registradas 10 variantes lexicais: galinhada, 

canja, arroz com frango, frangada, pachola, gororoba, pirão, arroz temperado, frango 

ao molho e arroz carretero, que distribuímos no quadro abaixo, pelas localidades de 

inquérito, para melhor visualização e análise. 

 
Quadro 1 – Pachola e variantes por localidade 

 

VARIANTES 

 

LOCALIDADES  

OCORRÊNCIA

S 
Ribeirã

o Claro 

Cambar

á 

Santa 

Marian

a 

Ura

í 

Londrin

a 

Rolândi

a  

GALINHADA - 01 01 01 04 - 07 

CANJA 01 01 01 - - 01 04 

ARROZ COM 

FRANGO 

01 - - 01 - - 02 

FRANGADA - - - 01 - 01 02 

NÃO SABE - - 01 01 - - 02 

NÃO 

LEMBRA 

- 01 - - - - 01 

PACHOLA 01 - - - - - 01 

GOROROBA 01 - - - - - 01 

PIRÃO - 01 - - - - 01 

ARROZ 

TEMPERAD

O 

- - 01 - - - 01 

FRANGO AO 

MOLHO 

- - - - - 01 01 

ARROZ 

CARRETERO 

- - - - - 01 01 

 04 04 04 04 04 04 24 

 

Dos 24 informantes obtivemos 24 respostas, ocorrendo dez variantes diferentes. 

O Quadro 1 mostra que a variante mais produtiva é galinhada, como resposta dada por 

sete informantes por quatro localidades. A segunda mais frequente é canja, que ocorre 

na fala de quatro informantes em quatro pontos linguísticos. A variante arroz com 

frango e frangada foram obtidas em duas localidades na fala de um informante em cada 

uma.  

Dentre as expressões com o menor número de ocorrências verificamos pachola, 

gororoba, pirão, arroz temperado, frango ao molho e arroz carretero configurando-se 
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hapax legomena, apenas uma ocorrência. Dois informantes responderam não sabe, e um 

não lembra. 

Correlacionando as variantes inventariadas com a localidade em que foram 

produzidas, podemos afirmar que: 

 em Ribeirão Claro registramos: canja, arroz com frango, pachola e gororoba (as 

duas últimas só ocorrem nessa localidade); 

 em Cambará obtivemos: galinhada, canja, não lembra e pirão (duas últimas 

respostas somente nessa localidade); 

 em Santa Mariana: galinhada, canja, não sabe e arroz temperado (essa última 

apenas na localidade); 

 em Uraí: galinhada, arroz com frango, frangada e não sabe; 

 em Londrina: galinhada; 

 em Rolândia levantamos: canja, frangada, frango ao molho e arroz carretero (duas 

últimas somente nessa localidade); 

A culinária do Paraná não possui apenas um prato que o identifique, como o pão 

de queijo em Minas Gerais ou o churrasco no Rio Grande do Sul. O prato com maior 

destaque na gastronomia paranaense é o barreado, que era preparado por índios carijós, 

também fabricantes da panela de barro, e acabou se tornando típico da culinária do 

estado, principalmente no litoral. Outros pratos que representam nosso Estado são os 

tropeiros, arroz de carreteiro e feijão tropeiro; o pinhão que pode vir assado, no frango 

com polenta, como bolinho de pinhão, conserva de Pinhão etc.; e o churrasco de chão 

como boi no rolete e carneiro no buraco26. 

Na busca por inserir a pachola como prato típico oficial da cidade de 

Jacarezinho, Marymar de Lima Peixoto (Meire), a idealizadora do projeto, expõe:  

 

A Pachola, tem como ingrediente principal o Frango, que juntamente 

com arroz e cheiro verde fazia a alegria da galera. Eu, como pude 

testemunhar no final dos anos 70 e início dos 80 as Pacholas eram 

feitas com franco (roubado), mas era um ‘roubo’ ligth (perdoável), 

                                                           
26 Mais informações sobre comidas típicas do Paraná. Disponível em: 

<http://www.falaturista.com.br/blog/comidas-tipicas-do-parana/>. Acesso em: 01 nov. 2016.  
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onde geralmente a gente pegava no galinheiro de nossa própria casa, 

só que escondido e cada um contribuía com uma coisa para a 

‘Pachola’ rolar legal, e após a comilança acontecia a famosa 

‘Brincadeira Dançante’, cada dia era na casa de um amigo diferente 

(BATISTA, 2014). 

 

Conforme defesa do projeto efetuada pelo Deputado Stephanes Junior na 

Assembleia Legislativa do Estado do Paraná: 

 

O prato faz parte da culinária do município e foi concebido no final 

dos anos 50, quando estudantes se reuniram, no período da Semana 

Santa, depois de retornarem dos estudos da Capital. Como na Sexta-

Feira Santa os bares e restaurantes estavam fechados, resolveram se 

reunir para cozinhar e conversar. Saíam então a procura das aves, já 

que em todas as casas do interior existe um galinheiro no quintal. O 

prato improvisado ganhou o nome depois que um dos participantes 

elogiou a comida com a frase “eita Pachola boa”! Passados todos 

esses anos o prato ficou famoso e é saboreado entre todas as famílias 

jacarezinhenses, passando a fazer parte da cultura local (BATISTA, 

2014). 

 

Corroborando o contexto em que a pachola se encontra inserida, transcrevemos 

trecho do conto O guarda-noturno, escrito por Jayme de Azevedo Lima: 

 

Não havia um quadro de marginalidade ou crime organizado na 

cidade. As pessoas de bem e os jovens se reuniam nas sextas-feiras 

para organizar as chamadas "pacholas"; ou seja, furtava-se a galinha 

do vizinho, através de técnicas avançadas de ataques aos galinheiros, e 

na casa de algum deles se deliciavam com arroz e galinha temperada 

na cachaça. O supremo golpe de mão era ter o dono do galinheiro 

como convidado. No restante da noite, serestas e conversa fiada. 

(LIMA, 2009, p.17) 

 

Em pesquisa, verificamos a existência de pacholas mexicanas, muito diferente 

da pachola jacarezinhense, apresentando-se como um tipo de bolinho de carne moída, 

previamente temperado com chili, pimenta, cominho, alho, azeite e frito na hora de 

servir, devidamente representada na imagem: 
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Fonte: directoalpaladar.com.mx 

 

Passamos a examinar o que trazem os dicionários sobre o termo pachola. No 

Caldas Aulete (online), como adjetivo de dois gêneros apresenta as acepções “vaidoso, 

presunçoso; gabola; orgulhoso; que é ridículo por tentar parecer elegante ou 

importante”. Como substantivo masculino, “indivíduo pretensioso, cheio de si; pessoa 

de elegância duvidosa; pessoa zombeteira, brincalhona; farsola; gozador; patusco; 

mandrião, preguiçoso; mulherengo; pessoa ingênua, simples; bonachão”. 

Em Ferreira (2010), nosso famoso Aurélio, como substantivo masculino: 

“madraço, mandrião; farsola, farsante; patusco; indivíduo pedante, cheio de si; 

indivíduo de elegância duvidosa; homem femeeiro, mulherengo”. Como adjetivo de 

dois gêneros: “cheio de si; orgulhoso, vaidoso; gabola; pretensiosamente apurado no 

trajar”. 

Quanto ao verbo pacholar, verificamos tanto em Caldas Aulete quanto em 

Aurélio, “viver como pachola, bem vestido e divertindo-se” e fazem referência a 

pabular, no sentido de “contar vantagem, vangloriar-se; desprezar, desdenhar” (Caldas 

Aulete) e “dar mostras de pábulo; contar grandezas; fanfarronar; desdenhar com 

superioridade; gabar-se, vangloriar-se; ostentar, blasonar” (Aurélio). 

Ao distribuir as ocorrências entre os falantes do sexo masculino e feminino, 

demos origem ao quadro que segue: 

 
Quadro 2 – Pachola e variantes na visão diassexual 

 

VARIANTES 

SEXO  

OCORRÊNCIAS 
HOMEM MULHER 
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GALINHADA 04 03 07 

CANJA - 04 04 

ARROZ COM 

FRANGO 

01 01 02 

FRANGADA 02 - 02 

NÃO SABE 02 - 02 

NÃO LEMBRA - 01 01 

PACHOLA - 01 01 

GOROROBA 01 - 01 

PIRÃO 01 - 01 

ARROZ 

TEMPERADO 

- 01 01 

FRANGO AO 

MOLHO 

- 01 01 

ARROZ 

CARRETERO 

01 - 01 

 12 12 24 

 

 

Das 24 respostas, 12 correspondem à fala dos homens e 12 à das mulheres. Com 

os homens obtivemos galinhada, arroz com frango, frangada, não sabe, gororoba, 

pirão e arroz carretero. Ressaltamos que frangada, não sabe, gororoba, pirão e arroz 

carretero foram produzidas somente por eles. 

Na fala das mulheres registramos galinhada, canja, arroz com frango, não 

lembra, pachola, arroz temperado e frango ao molho. Destacamos canja, não lembra, 

pachola, arroz temperado e frango ao molho, informadas somente por elas. 

Por sua vez, as ocorrências separadas entre os dois grupos etários inquiridos, 

resultam no seguinte quadro: 

 
Quadro 3 – Pachola e variantes na visão diageracional 

 

VARIANTES 

FAIXAS ETÁRIAS  

OCORRÊNCIAS 
I II 

GALINHADA 03 04 07 

CANJA 02 02 04 

ARROZ COM 

FRANGO 

01 01 02 

FRANGADA 02 - 02 

NÃO SABE 01 01 02 

NÃO LEMBRA - 01 01 

PACHOLA 01 - 01 
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GOROROBA - 01 01 

PIRÃO 01 - 01 

ARROZ 

TEMPERADO 

- 01 01 

FRANGO AO 

MOLHO 

01 - 01 

ARROZ 

CARRETERO 

- 01 01 

 12 12 24 

 

Das 24 respostas, 12 foram proferidas por pessoas da faixa etária I (de 30 a 50 

anos de idade), e as outras 12 pelas pessoas da faixa etária II (de 60 a 80 anos).  

Com o grupo da faixa etária I obtivemos galinhada, canja, arroz com frango, 

frangada, não sabe, pachola, pirão e frango ao molho. Destacamos que frangada, 

pachola, pirão e frango ao molho foram produzidas somente por este grupo. 

Na fala do grupo da faixa etária II registramos galinhada, canja, arroz com 

frango, não sabe, não lembra, gororoba, arroz temperado e arroz carretero. 

Responsáveis por não lembra, gororoba, arroz temperado e arroz carretero, 

informadas somente por eles. 

De posse dos dados levantados com a pesquisa geossociolinguística, preparamos 

uma carta linguística ilustrando a distribuição diatópica, diassexual e diageracional 

ocorrida com as designações colhidas e evidenciamos, em cada localidade, as variantes 

dadas como resposta27. 

 

                                                           
27 Edição da base cartográfica feita pelo geógrafo Alan Alves Alievi, 2016. 
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Considerações finais 

 

Nessa esteira, depreendemos que cada região de nosso país tem seu patrimônio 

linguístico, que deve ser respeitado, não podendo ser desconsiderada a riqueza 

linguística deixada pelos colonizadores, justificando, então, que se façam os devidos 

registros para posteriores estudos e para que se perpetue a história do português 

brasileiro.  

Em entrevistas realizadas com 24 informantes distribuídos por seis localidades, 

obtivemos 24 respostas culminando em 10 variantes levantadas para a questão 51 do 

nosso questionário (Como se chama a comida que tem como ingrediente principal o 

frango, junto com arroz e cheiro verde? Diz-se que no final dos anos 70 e início dos 80 

era feita com frango roubado). 

Respondendo a pergunta feita no início, podemos observar que a pachola, no 

universo de pessoas entrevistadas, não é conhecida, a não ser por uma informante 

mulher da primeira faixa etária com parentes em Jacarezinho, sendo mais difundida 

apenas no município de Jacarezinho. 



 

242 
Anais do I Simpósio de Variação Linguística e Ensino da UENP, ano 1, n.1, Out. 2016.  

Nosso trabalho consiste em uma contribuição para a descrição da língua 

portuguesa falada na região Norte do Estado do Paraná, descrição da nossa realidade 

linguística, colaborando para que se confirme a heterogeneidade linguística no Paraná e 

no Brasil e que se registrem variantes antes que se percam no decurso do tempo. 

Esperamos que nosso estudo, nas palavras de Mota & Cardoso (2009, p. 245), 

“vislumbre a contribuição efetiva para o conhecimento da diversidade e para o seu 

equacionamento ao ensino e ao respeito ao direito à diversidade de usos”. 
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O DISCURSO POLÍTICO EM FOCO: UM OLHAR SOBRE OS DIZERES DE 

DILMA ROUSSEFF E MICHEL TEMER 

 

Aldimeres Ferraz da Silva28 

 

Resumo: Este trabalho está ancorado sobre as perspectivas teóricas da Análise de 

Discurso de linha franco-brasileira e da Semântica Enunciativa, e objetiva apreender os 

efeitos de sentidos advindos dos discursos de Dilma Rousseff e Michel Temer, aquela 

ao ser afastada do cargo e este ao assumir interinamente a presidência da república. Tais 

discursos, que foram veiculados através do jornal O Globo em meados do mês de maio 

de 2016, serão analisados a partir de recortes, com vistas ao caráter político-ideológico 

da linguagem e ao assujeitamento às condições de produção e recepção no interior da 

conjuntura política. Por meio da análise, percebemos a articulação ideológica da língua 

e as relações de poder, visto que os sentidos são determinados pelas posições 

ideológicas em jogo no processo histórico-social. Para tanto, fundamentamos nas 

considerações teóricas de Michel Pêcheux, Eduardo Guimarães, Eni Orlandi, Helena 

Brandão e outros.  
 

Palavras-chave: Discurso político; Análise; Processos de significação. 
 

 

Introdução 

 

“… há quem leve a vida inteira a ler sem nunca ter conseguido ir mais 

além da leitura, ficam pegados à página, não percebem que as palavras 

são apenas pedras postas a atravessar a corrente de um rio, se estão ali é 

para que possamos chegar à outra margem, a outra margem é que 

importa.” 
José Saramago, A Caverna. 

 

Pensando que “o discurso é o lugar em que se pode observar a relação entre 

língua e ideologia, compreendendo-se como a língua produz sentido por/para os 

sujeitos” (ORLANDI, 1999, p. 17), debruçamos neste trabalho sobre dois discursos 

ainda muito atuais, que representam a efervescência política e histórica que estamos 

vivenciando hoje, no contexto atual brasileiro. Os discursos políticos  de Dilma 

Rousseff ao ser afastada do cargo e de Michel Temer ao assumir a presidência interina 

                                                           
28 Aluna do Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem – UEL (Mestrado). E-mail: 

aldimeresf@gmail.com. 
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da república, expressam o intenso momento de embates políticos e sociais ao qual a 

sociedade brasileira vem enfrentando. Tais discursos foram veiculados por diversas 

mídias, mas analisamos apenas uma delas, a versão divulgada pelo jornal O Globo em 

meados do mês de maio de 2016.  

Por meio da leitura analítica do corpus, podemos observar a construção de 

sentidos atrelada às condições de produção, à formação discursiva e à formação 

ideológica do discurso. Assim, observamos o modo como esses discursos se relacionam 

com a situação que os criou, com a exterioridade do material linguístico. Melhor 

dizendo, colocamos em relação o campo da língua (apreendido pela linguística) e o 

campo da sociedade (apreendido pela história e ideologia) (GREGOLIN, 1995). 

Além disso, olhamos para os aspectos enunciativos do corpus, buscando 

respaldo nas considerações teóricas da Semântica Enunciativa ou Semântica do 

Acontecimento de Eduardo Guimarães. Nesse ponto, olhamos especialmente para a 

construção de sentidos advinda da utilização de termos metafóricos, que são observados 

por Guimarães (2011) como reescrituras que se fundem ao funcionamento do discurso. 

Assim, observamos o sentido como algo produzido pelo acontecimento de linguagem, e 

olhamos especialmente para a palavra golpe proferida por Dilma Rousseff em 2016, 

como uma reescrituração do golpe militar de 1964.  

A abordagem metodológica utilizada é aquela na qual partimos dos dados (os 

discursos) para os resultados (apreensão de possíveis sentidos), realizando também um 

estudo bibliográfico acerca dos aportes teóricos envolvidos. Assim, organizamos nosso 

trabalho do seguinte modo: Primeiramente refletimos sobre algumas elucidações 

teóricas acerca da Análise de Discurso de linha franco-brasileira e da Semântica 

Enunciativa. Após esse momento apresentamos brevemente o corpus, os discursos de 

Dilma Rousseff e Michel Temer, e refletimos analiticamente sobre ele, observando-o 

por meio de recortes29. E por fim, realizamos algumas considerações e reflexões sobre o 

trabalho empreendido. 

                                                           
29  Para a organização da nossa análise utilizamos a noção de recorte, que é para Orlandi (1984, p. 14) 

“uma unidade discursiva de fragmentos correlacionados de linguagem e situação”. Assim, trabalhamos 
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Análise de Discurso e Semântica Enunciativa: Algumas elucidações teóricas 

 

De acordo com Gregolin (1995), o discurso é um suporte abstrato no qual se 

organizam diversos outros textos (concretos) presentes na sociedade. Assim, temos o 

chamado discurso político como o suporte que abarca os diversos textos presentes na 

sociedade que compartilham as mesmas formações ideológicas (FI) e discursivas (FD). 

Então, podemos pensar que os discursos a serem analisados constituem-se como 

integrantes de uma ‘nuvem’ maior que é a formação ideológica do discurso político. E a 

ideologia30 constitui-se como uma visão de mundo que a classe de sujeitos envolvidos 

na política compartilha entre si, inserindo-se em determinadas formações discursivas 

(que regulam o que pode e o que deve ser dito em determinado grupo social e em 

determinada temporalidade histórica). Assim, ao olharmos para os discursos de Dilma 

Rouseff e Michel Temer, pensamos sobre o que tais discursos dizem, como dizem, o 

que dizem e por que dizem.  

Ao elegermos a perspectiva teórica da Análise de Discurso de linha franco- 

brasileira para fundamentação do nosso trabalho, consideramos que a língua tem caráter 

histórico e funcional, daí a constante produção de sentidos. Assim, entendemos que ao 

analisar, se faz importante olhar para a linguagem realizando reflexões sobre o 

funcionamento do discurso.  

O campo teórico da AD francesa iniciou-se no final da década de 1960 com os 

estudos de Michel Pêcheux31, que foram determinantes para o desenvolvimento desse 

                                                                                                                                                                          
com a análise de sequências discursivas - SD enumeradas em ordem crescente (SD1, SD2, SD3, etc.) 

conforme o decorrer do trabalho analítico.  
30 De acordo com Gregolin (1995, p.18), “segundo Althusser (s.d.), a ideologia é a representação 

imaginária que interpela os sujeitos a tomarem um determinado lugar na sociedade, mas que cria a 

"ilusão" de liberdade do sujeito. A reprodução da ideologia é assegurada por "aparelhos ideológicos" 

(religioso, político, escolar etc.) em cujo interior as classes sociais se organizam em formações 

ideológicas ("conjunto complexo de atitudes e representações"). 
31 Conforme Narzetti (2008, p. 10) o “marco inaugural é a publicação da obra Análise Automática do 

Discurso, em 1969”. Contudo, a partir de 1966 já haviam estudos e publicações de Pêcheux com o 

pseudônimo de Thomas Herbert acerca da teoria geral das ideologias, advindos de Althusser. Esses 

estudos iniciais serviram de base fundamental para o constructo teórico da Análise de Discurso 

Pêcheutiana.  
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projeto de ciência. Posteriormente, expandiu-se para outros lugares como Brasil e 

Estados Unidos. Seu interesse fundamental era saber como sentido e sujeito são 

produzidos no discurso, sendo o discurso o objeto de interesse desse campo teórico. 

Assim, Pêcheux, apoiando-se nos estudos de Canguilhem e Althusser, propôs e 

produziu um importante deslocamento nas teorias linguísticas já existentes ao olhar para 

a história e para as relações de poder.  

Na obra Semântica e Discurso: uma crítica à afirmação do óbvio (2014), 

Pêcheux expõe críticas ao formalismo, ao estruturalismo e ao gerativismo de Chomsky, 

propondo uma nova ciência da linguagem e passando a olhar para o sujeito, para a 

história e para a língua a partir de uma perspectiva materialista de contribuição 

altusseriana. Assim, a linguagem passa ser vista como materializada nas ideologias. 

Ainda conforme Pêcheux, esse campo teórico emergiu de um importante corte 

epistemológico: da convergência do materialismo histórico, da psicanálise e da 

linguística.  

Nesta conjuntura, em contramão às perspectivas formalistas, a AD tende a olhar 

com mais atenção a exterioridade, o funcionamento da linguagem e a divisão política 

dos sentidos. E nesse deslocamento epistemológico, a noção de sujeito interpelado pelas 

ideologias torna-se fator central. Sobre isso, Orlandi32 (2009) esclarece que não é o 

sujeito quem produz os sentidos. Estes são produzidos em um outro lugar, anterior e 

externo a ele, ou seja, no discurso. A interpelação conduz ao assujeitamento, sendo que 

o sujeito passa a ter a ilusão da origem do seu dizer, e essa ilusão é expressa pela 

subjetividade que torna-se característica do sujeito. Então, esse sujeito constituído sócio 

ideologicamente é um sujeito atravessado, cindido, clivado, pois tudo o que ele diz já 

foi dito outrora.  

Além de fundamentar-se nos estudos de Althusser acerca das ideologias, 

Pêcheux recorre a Michel Foucault, apropriando-se da noção de formação discursiva. 

Então, para a AD o sujeito ao ser inserido em uma formação ideológica, insere-se 

                                                                                                                                                                          
 
32 Eni Puccinelli Orlandi é uma das principais representantes e responsáveis pela disseminação e estudo 

do campo teórico da Análise de Discurso no Brasil, constituindo a Análise de Discurso franco-brasileira.  
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também em uma formação discursiva33.  De acordo com Orlandi (2009), os sentidos são 

sempre produzidos e determinados ideologicamente, sendo que “as formações 

discursivas representam no discurso as formações ideológicas” (ORLANDI, 2009, 

p.43). 

 No interior de cada FD estão inseridas distintas formas-sujeito que são 

produzidas historicamente e que organizam as várias posições às quais o sujeito, 

descentrado, pode tomar. Ao passo que a linguagem não é transparente, o sujeito precisa 

assumir um posicionamento, e assumindo posicionamentos, diversas vozes vêm à tona. 

Conforme Orlandi (2009) “o sujeito é livre dentro das condições que lhe são impostas”, 

por isso ele é assujeitado. As condições de produção vão mudando e os 

posicionamentos vão sendo determinados por ela.  

De acordo com Focault, “todo discurso manifesto repousa secretamente sobre 

um já-dito; e que este já-dito não é simplesmente uma frase já pronunciada, um texto já 

escrito, mas um ‘jamais-dito’” (FOUCAULT, 2005a, p. 28). Assim, os posicionamentos 

ideológicos vão sendo reformulados e os discursos vão sendo reproduzidos. Brandão 

(2004) complementa que o discurso é um dos lugares nos quais a ideologia se 

manifesta. E a formação ideológica é “o conjunto de atitudes e representações ou 

imagens que os falantes têm sobre si mesmos e sobre o interlocutor e o assunto em 

pauta” (BRANDÃO, 2004, p. 27). 

Ao nos propormos analisar os discursos de Dilma Rousseff e Michel Temer pelo 

viés da AD franco-brasileira, não propomos apontar ou direcionar sentidos, mas sim 

explicitar os processos de significação, ou seja, não nos interessamos em dizer se algo é 

verdadeiro ou falso, mas sim o que foi feito para se dizer o que diz. Então, buscamos 

entender tais discursos por meio da formulação de hipóteses, analisando-os a partir de 

sua exterioridade, já que o fator ‘condição de produção’ é determinante neste processo. 

Além disso, não olhamos para as pessoas Dilma Rousseff e Michel Temer, mas sim 

para o discurso e para o sujeito cindido ideologicamente.  

                                                           
33 Para Foucault e consequentemente para Pêcheux, as formações discursivas são um conjunto de regras 

comuns, de enunciados dotados das mesmas regularidades definidas historicamente e diretamente 

relacionadas às formações ideológicas.  
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Após explicitamos alguns conceitos essenciais da AD franco-brasileira, partimos 

agora para alguns conceitos básicos da Semântica Enunciativa, que utilizaremos para 

complementação de nosso trabalho analítico, notadamente as noções de reescrituração e 

metáfora. 

Pensando sobre a análise de textos, Guimarães (2011) elabora dois 

procedimentos analíticos: A articulação e a reescrituração34. O primeiro compreende 

basicamente o modo como as palavras e expressões se articulam localmente em um 

sintagma. O segundo se refere às retomadas, reescritas daquilo que já foi dito 

anteriormente. Ambos integram o texto e constituem sentidos, que podem sofrer derivas 

quando um novo sentido é produzido através da reescrituração.  

Para Guimarães (2011, p. 363) “a metáfora se constitui pela fusão de uma 

reescrituração por substituição sinonímica produzida pela sobreposição de enunciadores 

diferentes na cena enunciativa”. Então, por esta perspectiva a metáfora se constitui 

basicamente como uma fusão de percursos de sentidos, na qual um enunciado 

metafórico sempre é observado em relação a outros enunciados reescritos. Assim, 

quando analisamos um texto olhamos para sua significação em relação a sua integração, 

sendo “a metáfora a responsável pelos deslizamentos dos sentidos, pela deriva, pela 

transferência”. (ORLANDI, 2012, p. 154) . 

Guimarães (2011) em sua obra Análise de texto: Procedimentos, Análises, 

Ensino, esclarece que seu estudo para analisar textos não compreende uma descrição 

centrada nos próprios limites do texto em si, mas sim a realização de uma leitura 

discursiva a partir das relações de sentido que o texto estabelece localizando-se 

historicamente dentro de uma relação de leitura, no acontecimento de linguagem. Então, 

complementamos nossa análise dos discursos de Dilma e Temer utilizando as noções de 

reescrituração e metáfora advindas da Semântica Enunciativa, pois elas nos permitem 

explicitar possíveis processos de significação apreendidos, por exemplo, na palavra 

golpe.  

                                                           
34 Conforme Joanilho (2005, p.112, apud, Guimarães, 2004)  temos as seguintes definições: ”a 

reescrituração - procedimento pelo qual a enunciação de um texto rediz insistentemente o que já foi dito- 

e a articulação- procedimento que diz respeito às relações próprias das contigüidades locais, quando se 

pensa as palavras nas suas relações com outras palavras”. 
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Os discursos de Dilma Rousseff e Michel Temer: Uma análise 

 

Tais discursos foram proferidos em meados do mês de maio de 2016 e 

veiculados por diferentes meios de comunicação. Nos reportaremos às versões 

divulgadas pelo jornal O Globo, no dia 12/05/2016. Neste dia, o Senado brasileiro 

decidiu pelo afastamento da Presidente Dilma Rousseff, por no máximo 180 dias, 

através de uma votação que durou mais de vinte horas, somando 55 votos a favor e 22 

votos contra35. Após a notícia de seu afastamento, Dilma Rousseff fez um 

pronunciamento no Palácio do Planalto, afirmando mais uma vez que o processo de 

impeachment contra ela é “um verdadeiro golpe”. Michel Temer, então vice-presidente 

da república brasileira, assumiu a presidência interina expondo também um 

pronunciamento no Palácio do Planalto, no qual pregou a urgente necessidade de um 

“governo de salvação nacional”.  

Dilma Rousseff, mesmo já sendo considerada pelos jornalistas e presentes 

naquele momento como presidente afastada do cargo por meio do processo de 

impeachment, ainda pronunciava assumindo uma posição sujeito de presidente da 

república em exercício, como podemos observar na seguinte sequência discursiva: 

 

(SD1) Eu fui eleita presidenta por 54 milhões de cidadãs e de cidadãos 

brasileiros e é nesta condição, na condição de presidenta eleita 

pelos 54 milhões, que eu me dirijo a vocês nesse momento 

decisivo para a democracia brasileira e para nosso futuro 

como Nação. (grifo nosso) 

 
 

Percebemos que assumindo este posicionamento, o sujeito do discurso nega a 

validade do processo de impeachment que vinha destituindo-o de seu mandato. Assim, 

prega que tal processo é inconstitucional, antidemocrático e fraudulento. Esse sujeito 

insere-se claramente em uma formação ideológica e política esquerdista, na qual 

                                                           
35 Estas informações estão disponíveis no site G1 e foram acessadas em 27/11/2016 às 14:12: 

http://g1.globo.com/politica/processo-de-impeachment-de-dilma/noticia/2016/05/processo-de-

impeachment-e-aberto-e-dilma-e-afastada-por-ate-180-dias.html 
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apregoa valores de justiça social, socialização dos meios de produção econômica e 

igualdade: 

 

(SD2) O que está em jogo são as conquistas dos últimos 13 anos: os 

ganhos das pessoas mais pobres e da classe média, a proteção 

às crianças, os jovens chegando às universidades e às escolas 

técnicas, a valorização do salário mínimo, os médicos 

atendendo a população, a realização do sonho da casa própria, 

com o Minha Casa Minha Vida. O que está em jogo é, 

também, a grande descoberta do Brasil, o pré-sal. O que está 

em jogo é o futuro do País, a oportunidade e a esperança de 

avançar sempre mais. 
 

E assumindo a posição sujeito de presidente da república assujeitada 

ideologicamente aos valores políticos esquerdistas, ela insere-se dentro de uma 

formação discursiva que determina seus dizeres, por meio do qual defende o 

mantenimento destes programas sociais, de uma política de igualdade econômica e de 

uma constante luta social e democrática. É devido a sua formação ideológica que o 

sujeito constrói seu dizer, pois “o discurso é o espaço em que saber e poder se unem, se 

articulam, pois quem fala, fala de algum lugar, a partir de um direito que lhe é 

reconhecido socialmente” (BRANDÃO, 2004, p. 07). 

Então, sendo a FD um conjunto de regras que determinam o que pode e deve ser 

dito dentro de determinada FI, entendemos que estando assujeitada à ideologia política 

de esquerda, Dilma não poderia pronunciar-se de outra maneira, senão defendendo as 

causas sociais. Conforme exemplifica Brandão (2004) “os militantes de um mesmo 

partido político devem ter um ideário comum e linguagem comum; quando alguém 

passa a falar algo que não está de acordo com esse ideário, ele é considerado um 

dissidente” (BRANDÃO, 2004, P. 07). 

Além disso, seu discurso faz referência a outras vozes já ditas outrora, que 

rememoram sua formação ideológica. Mas seu assujeitamento é inconsciente, pois há 

um apagamento daquilo que já foi dito, fazendo com que tenha a convicção de que seu 

dizer é original. É por isso que ela diz o que diz do modo como diz, expondo uma 

experiência de lutas, derrotas e conquistas que não é só dela, mas de vários outros 
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sujeitos inseridos na temporalidade histórica que partilham de sua mesma formação 

ideológica:   

 
(SD3) Lutei a minha vida inteira pela democracia, aprendi a confiar na 

capacidade de luta do nosso povo. Já vivi muitas derrotas e vivi 

grandes vitórias, confesso que nunca imaginei que seria necessário 

lutar, de novo, contra um novo golpe no meu País. Nossa democracia 

jovem, feita de lutas, feita de sacrifícios, feita de mortes não merece 

isso. (grifo nosso) 

 

E assim, o sujeito do discurso trata o processo de impeachment como um ‘novo 

golpe’ injusto, fraudulento e inconstitucional. A palavra golpe, enunciada por 10 vezes 

no fio do discurso, se configura como uma metáfora que elabora uma reescrituração do 

golpe militar de 196436. São dois enunciadores distintos fundindo percursos de sentido, 

no qual a palavra golpe é responsável pela deriva, pelo novo sentido assumido no ano 

de 2016 devido às novas condições de produção.  

De acordo com Brandão (2004), condição de produção é um conceito 

fundamental para a AD, um conjunto de elementos que cerca a produção do discurso e 

que deve ser considerado na análise: “o contexto histórico-social, os interlocutores, o 

lugar de onde falam, a imagem que fazem de si, do outro e do assunto de que estão 

tratando” (BRANDÃO, 2004, p. 09).  

Michel Temer também assume em seu discurso a posição sujeito de presidente 

da república em exercício, mas prega a urgente necessidade de mudanças de ordem 

política, econômica e social tendo em vista a recuperação do país. Mesmo ainda estando 

na condição de presidente interino, aguardando a finalização do processo de 

impeachment, o sujeito do discurso se posiciona pronunciando suas primeiras palavras 

como alguém que já assumiu definitivamente o poder, tornando válido o processo de 

impeachment:  

 

                                                           
36 Conforme Toledo (2004, p.15), na história do Brasil o golpe de estado designa um conjunto de eventos 

ocorridos em meados do ano de 1964 no país e que resultou em um golpe militar que colocou fim ao 

governo do presidente eleito João Goulart. Foi estabelecido com o golpe, um regime autoritário e 

nacionalista que só teve fim em 1985 com a eleição de Tancredo Neves. Neste período de ditadura, o país 

passou por sérias mudanças políticas, econômicas e sociais. 
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(SD4) E minha primeira palavra ao povo brasileiro é a palavra confiança. 

Confiança nos valores que formam o caráter de nossa gente, na 

vitalidade da nossa democracia; confiança na recuperação da 

economia nacional, nos potenciais do nosso país, em suas instituições 

sociais e políticas e na capacidade de que, unidos, poderemos 

enfrentar os desafios deste momento que é de grande dificuldade.  

 
 

O sujeito desse segundo discurso está claramente inserido em uma formação 

ideológica distinta daquele primeiro, pois assume valores de uma ideologia política 

direitista ao pregar valores tradicionais e nacionalistas, como o lema ‘Ordem e 

Progresso’. Além disso, opõe-se aos valores de igualdade econômica e social ao 

enfatizar a necessidade de empresas e trabalhadores, como dois pólos distintos em 

funcionamento para o reerguimento do país: 

 

(SD5) Sabemos que o Estado não pode tudo fazer. Depende da 

atuação dos setores produtivos: empregadores, de um lado, e 

trabalhadores de outro. São esses dois pólos que irão criar a 

nossa prosperidade. Ao Estado compete — vou dizer, aqui, o 

óbvio —, compete cuidar da segurança, da saúde, da 

educação, ou seja, dos espaços e setores fundamentais, que 

não podem sair da órbita pública. O restante terá que ser 

compartilhado com a iniciativa privada, aqui entendida como 

a conjugação de ação entre trabalhadores e empregadores. 

(grifo nosso) 
 
 

Estando inserido em uma FI de direita, o sujeito insere-se também em uma FD 

que regula seus dizeres, apregoando ideais liberalistas de recuperação econômica e de 

propriedade privada. De acordo com Althusser (1980) é a ideologia a responsável pela 

interpelação do sujeito, levando-o a assumir determinado lugar social, mas tendo a 

ilusão da origem de seu dizer. É por isso que o sujeito desse discurso diz que a melhor 

forma de reconstruir os fundamentos da economia brasileira é melhorando o ambiente 

de negócios para o setor privado, tendo em vista a produção, a geração de emprego e a 

renda.  

Além disso, esse sujeito insere-se também em uma formação ideológica e 

discursiva acadêmico-jurídica, apresentando valores ideológicos advindos do direito, 
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com um conhecimento bastante experiente acerca de leis e regulamentos jurídicos.  

Assim, expõe fidelidade à Constituição Federal:  

 

(SD6) Mas eu quero fazer uma observação. É que nenhuma dessas 

reformas alterará os direitos adquiridos pelos cidadãos 

brasileiros. Como menos fosse sê-lo-ia pela minha formação 

democrática e pela minha formação jurídica. Quando me 

pedirem para fazer alguma coisa, eu farei como Dutra: "o que 

diz o livrinho?" O livrinho é a Constituição Federal. 

 

O contexto de produção destes discursos é de um misto de ideias e opiniões. 

Pensamos hipoteticamente ser por isso que o sujeito do segundo discurso manifesta seu 

respeito a presidente afastada e afirma que manterá os programas sociais e os demais 

projetos que deram certo. Ao posicionar-se a favor dos programas popularmente bem 

aceitos, certamente o sujeito que agora assume a posição de presidente também será 

bem aceito por essa parcela da população favorável a tais programas e projetos sociais.  

 

Considerações finais 

 

Conforme Milanez e Santos (2009), o campo teórico da “Análise de Discurso é 

um canteiro de diálogos e contínuos confrontos teóricos no qual pesquisadores podem 

falar de lugares múltiplos sobre sujeitos discursivos que acabam inquietando a todos 

nós” (MILANEZ; SANTOS, 2009, p. 05).  

Sabemos, pela conjuntura atual brasileira, que os discursos que por ora 

analisamos se constituem apenas como pequenos recortes em meio a contingência de 

discursos advindos de distintas formações ideológicas políticas possíveis de nos 

inquietar dia a dia. É por isso que a leitura analítica e cuidadosa dos discursos de Dilma 

Rousseff e Michel Temer fez-se necessária, já que ajudou-nos a explicitar seus 

processos de significação e a compreender o que tais sujeitos discursivos dizem, como 

dizem e porque dizem.  

Milanez e Santos (2009) ao refletirem sobre o trabalho do analista de discurso, 

afirmam que cada fazer analítico veste uma roupagem única e singular, sendo que o 
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analista age a partir de um lugar e de uma posição, “entrelaçando um lugar próprio a um 

olhar, afinado e agudo, apontando posicionamentos que descrevem e analisam as 

singularidades e coerções dos sujeitos que somos nas ciências da vida” (MILANEZ; 

SANTOS, 2009, p. 05).  

Então, podemos dizer que nosso trabalho analítico sobre os discursos que foram 

aqui expostos, resultou em algumas hipóteses de leitura e significação que só foram 

possíveis a partir de nosso lugar e posição sujeito em determinada condição de 

produção. Assim, esclarecemos que esta é apenas uma possibilidade, visto que não 

exclui ou invalida outras possibilidades de leitura e análise.  

Então, concluímos este trabalho corroborando os dizeres de Maingueneau 

(1997) ao recordar Michel Pêcheux, afirmando que o grande desafio da AD é “construir 

interpretações, sem jamais neutralizá-las, seja através de uma minúcia qualquer de um 

discurso sobre o discurso, seja no espaço lógico estabilizado com pretensão universal” 

(MAINGUENEAU, 1997, p. 11).   

Desse modo, podemos dizer que é sob essa ótica pêcheutiana de construção 

interpretativa que buscamos olhar para os discursos políticos de Dilma Rousseff e 

Michel Temer. 
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Resumo: A língua continua sendo forte elemento de discriminação social, seja no 

próprio contexto escolar, seja em outros contextos sociais, como no acesso ao emprego 

e aos serviços públicos em geral. Boa parte de uma educação de qualidade tem a ver, 

precisamente, com o ensino de língua, um ensino que garanta o domínio das práticas 

socioculturais de leitura, escrita e fala nos espaços públicos, o que pressupõe, inclusive, 

uma ampla discussão sobre o conceito de norma culta e suas efetivas características no 

Brasil contemporâneo. Isso posto, nesse trabalho, fazemos uma reflexão do que é a 

Pedagogia da Variação Linguística, os principais estudiosos desse tema e apresentamos 

análise sobre o tratamento da variação em livros didáticos de Língua Portuguesa. 

 

Palavras-chave: Sociolinguística. Pedagogia da variação linguística. Livros didáticos. 

Língua portuguesa. 

 

 Introdução 

 

A língua é utilizada como forte elemento de discriminação social em nosso país, 

seja no próprio contexto escolar, seja em outros contextos sociais, como no acesso ao 

emprego e aos serviços públicos em geral. 

O ensino do português no Brasil, mais especificamente nas aulas de Língua 

Portuguesa, há muito tempo, pauta-se nos conceitos da gramática normativa, 

classificando, na maioria das vezes, como errada as variedade linguísticas  do português 

utilizadas pelos alunos. 

 Com  esse ensino tradicionalista, sustenta-se o mito da unidade da língua em 

nosso país, como se o português falado no Brasil tivesse uma uniformidade e  o 

português padrão fosse falado por todos os brasileiros.   
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Acaba-se excluindo, desse modo,  todas as outras inúmeras variantes existentes, 

como os dialetos regionais, as linguagens técnicas, as gírias, dentre outros. 

No entanto, esse ensino vem se modificando com a crescente discussão sobre o 

tema  variação linguística, principalmente depois da publicação dos PCN de Língua 

Portuguesa, em 1998, que preconiza o ensino do português visando ao domínio do aluno 

sobre os diversos contextos sociais, onde há muitas variedade linguísticas, sem deixar, é 

claro, de abordar a norma padrão.  

Defendendo a necessidade do ensino da variação linguística, Faraco (2015) 

pontua que, embora estudada por diversas ciências como a Sociolinguística, a 

Dialetologia e a Linguística Histórica, a variação linguística provoca, de uma maneira 

geral, uma reprovação social.  

Segundo o referido autor, as pessoas não entendem a multiplicidade linguística 

existente no Brasil, multiplicidade essa que está sempre em continua mudança.  

 

Por isso, costuma folclorizar a variação regional; demoniza a variação 

social e tende a interpretar as mudanças como sinais de deterioração 

da língua. O senso comum não se dá bem com a variação e a mudança 

linguística e chega, muitas vezes, a explosões de ira e a gestos de 

grande violência simbólica diante de fatos de variação e mudança. 

(FARACO, 2015, p.07). 

 
 

Diante da assertiva do autor, observamos que boa parte de uma educação de 

qualidade tem a ver precisamente com o ensino de língua — um ensino que garanta o 

domínio das práticas socioculturais de leitura, escrita e fala nos espaços públicos; o que 

pressupõe, logicamente, uma ampla discussão sobre o conceito de norma culta e suas 

efetivas características no Brasil contemporâneo. 

Isto posto, nesse trabalho, fazemos uma abordagem sobre o  que é Pedagogia da 

Variação Linguística, os principais estudiosos desse tema e apresentamos análise sobre 

o tratamento da variação linguística em livros didáticos de Língua Portuguesa.  

 

Variação linguística e os PCN 
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A variação linguística veio para ficar como objeto e objetivo das novas propostas 

de educação em língua materna. No entanto, o tratamento desse importante tema, na 

escola e na sociedade em geral, ainda deixa muito a desejar, por falta de embasamento 

teórico claro e de reflexões mais solidamente apoiadas nos postulados da 

Sociolinguística e da Sociologia da Linguagem. 

Nesse sentido, o reconhecimento das diferentes variações  

 

é um grande passo para que se modifique a ideologia do 

monolinguismo no Brasil, que insiste em padronizar (a qualquer 

custo) a língua falada por seus habitantes. A mudança dessa ideologia 

começa com a conscientização e a educação da população brasileira. 

Nesse contexto, a escola tem o papel fundamental de adotar uma 

atitude realista diante dessa diversidade e revisar o ensino 

preconceituoso da língua portuguesa, além de lançar novas luzes sobre 

o multilinguismo de nossa sociedade. (COELHO, 2008 , p.2472) 
 

 

Corroborando um ensino amplo das variante linguísticas, lê-se nos PCN que, “É 

importante que o aluno, ao aprender novas formas linguísticas, particularmente a escrita 

e o padrão de oralidade mais formal orientado pela tradição gramatical, entenda que 

todas as variedades linguísticas são legítimas e próprias da história e da cultura 

humana.” (BRASIL, 1998, p. 82) 

Os PCN (1998) de Língua Portuguesa, trazem sugestões que permitem explorar 

mais intensamente a questão de variedades linguísticas, como: 

 “transcrição de textos orais, gravados em vídeo ou cassete, para permitir 

identificação dos recursos lingüísticos próprios da fala”; 

 “análise e discussão de textos de publicidade ou de imprensa que veiculem 

qualquer tipo de preconceito lingüístico”; 

 “análise comparativa entre registro da fala ou de escrita e os preceitos 

normativos estabelecidos pela gramática tradicional” (BRASIL, 1998, p.82-83). 

Ainda, segundo os PCN 

 

“Não se pode mais insistir na ideia de que o modelo de correção 

estabelecido pela gramática tradicional seja o nível padrão da língua 



 

261 
Anais do I Simpósio de Variação Linguística e Ensino da UENP, ano 1, n.1, Out. 2016.  

ou que corresponda à variedade linguística de prestígio. Há, isso sim, 

muito preconceito decorrente do valor atribuído às variedades padrão 

e ao estigma associado às variedades não padrão, consideradas 

inferiores ou erradas pela gramática.” (BRASIL, 1998, p. 31). 

 

 

 Pedagogia da Variação Linguística 

 

A Pedagogia da Variação Linguística é um conjunto de métodos, estratégias,  

utilizado para levar às salas de aula  embasamento teórico – prático,  claro e reflexões 

mais solidamente apoiadas nos postulados da Sociolinguística sobre o fenômeno da 

variação e da mudança linguísticas e suas consequências sociais, culturais, políticas e 

pedagógicas. 

No Brasil, a discussão acerca da pedagogia da variação linguística surgiu no início 

desse século,  

uma vertente dos estudos de Sociolinguística emergiu sob inspiração 

de Bortoni-Ricardo (2004), aplicando-a à educação linguística na 

escola. Chamou-lhe sociolinguística educacional e propôs que a ela se 

dedicassem os cursos de formação de professores, não apenas os de 

língua portuguesa, mas os de todas as demais disciplinas, já que a 

linguagem perpassa todas elas. (CYRANKA, 2011, p. 247) 

 

 

Assim como Bortoni-Ricardo, diversos sociolinguistas brasileiros vêm 

desenvolvendo pesquisas em torno dessa pedagogia ainda nova em nosso país. Dentre 

esses autores, pode-se citar Bagno (2001), Cyranka (2011), Faraco (2008) e Silva 

(1996/2002). Esses estudiosos têm apresentado em suas obras os problemas surgidos do 

não reconhecimento da heterogeneidade da língua, no tratamento da linguagem na 

escola. 

Dessa forma, a Pedagogia da Variação Linguística surge como uma prática 

pedagógica concreta para o estudo e ensino da variação e variedades linguísticas em 

contexto escolar. 
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 O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

 

           Considerado o programa de distribuição de obras didática para estudantes da rede 

pública do Brasil mais antigo, O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) foi 

criado em 1929, com outra nomenclatura, recebendo o atual nome somente no ano de 

1985. 

 Ao longo desses 80 anos, o programa foi aperfeiçoado e teve 

diferentes nomes e formas de execução. Atualmente, o PNLD é 

voltado à educação básica brasileira, tendo como única exceção os 

alunos da educação infantil. (BRASIL, 2016) 

 

O objetivo do Programa é fornecer livros didáticos e acervos de obras literárias, 

obras complementares e dicionários as escolas públicas de ensino fundamental e médio. 

O PNLD é executado em ciclos trienais alternados. Assim, a cada ano o Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE) adquire e distribui livros para todos os 

alunos de determinada etapa de ensino e repõe e complementa os livros reutilizáveis 

para outras etapas.” (BRASIL, 2016) 

As obras inscritas no PNLD passam por uma triagem realizada pelo triagem pelo 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), essa seleção é 

realizada afim de averiguar se as obras se enquadram nas exigências técnicas e físicas 

do edital. Após a escolha do IPT, os livros são encaminhados para a avaliação 

pedagógica, que é de responsabilidade da Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC). 

A SEB abre edital para escolher os especialistas que irão analisar as obras. Escolhidos 

os especialistas são elaboradas resenhas dos livros aprovados, estes por fim passam a 

compor o guia de livros didáticos. (BRASIL, 2016) 

 

“Para participar desse Programa, os editores devem observar alguns 

critérios exigidos pelo MEC, tais como evitar erros conceituais, 

publicidade, preconceitos (quanto à origem, raça, cor, idade, gênero, 

orientação sexual e linguagem). Ademais, há os critérios específicos 

para cada área e, em Língua Portuguesa, tem-se, dentre outros que 
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“considerar a língua padrão no contexto da variação linguística, sem 

estigmatizar as demais variedades”. (COELHO, 2008, p.2473)  

 

 

O Programa tem ainda como princípio uma abordagem da variação linguística 

que não se restrinja apenas a questões de sotaque ou léxico, mas sim de que existe 

variabilidade em todos os níveis da língua. (COELHO, 2008). 

 

O tratamento da variação linguística em livros didáticos 

Para demonstrar como é utilizada a variação linguística nos livros didáticos de 

língua portuguesa, utilizamos análise feita por Coelho (2008). Em sua análise, a autora 

analisa questões sobre variação linguística em vários  livros didáticos, entretanto, em 

nosso trabalho, apresentamos análise de dois deles: Português: Linguagens, de Thereza 

Anália Cochar Magahães e William Roberto Cereja, da Atual Editora/Saraiva Livreiros  

e o Língua Portuguesa, de Heloísa Harue Takazaki, Ibep –Instituto Brasileirode 

EdiçõesPedagógicas Ltda. 

Ambas as obras utilizam do texto “Aí, galera”, publicado no Correio Brasiliense 

em 13/05/1998. 
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Pode-se observar duas formas de utilização da variação linguística nos livros 

didáticos. No primeiro livro, de Cereja e Magalhães, o exercício  

 

“foi incoerente com o que se propôs no capítulo destinado à variação 

lingüística: além de não orientar satisfatoriamente o professor (dando 

como resposta apenas “não”, “sim”), formulou a pergunta de forma 

preconceituosa “...o estereótipo do jogador que fala mal” [...] “...os 

jogadores mostram uma linguagem tão pobre e truncada” e a resposta 

para o professor é ainda pior: “Talvez porque o repórter (e também o 

público esportivo seja mal preparado ou tenha um repertório 

lingüístico limitado).” (COELHO, 2008, p.2477) 
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No segundo livro, por sua vez, da autora Heloísa Takazaki, 

“vemos como o mesmo texto pode ser explorado de maneira a 

considerar e aplicar a teoria ensinada no capítulo destinado à variação 

lingüística. A autora questiona se a linguagem muito formal é 

“adequada” à situação da entrevista; e aproveita para levar o tema para 

a realidade do aluno, ao pedir exemplos do cotidiano nos quais há 

inadequação da linguagem.” (COELHO, 2008, p.2478). 
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Nota-se que ambos os livros tiveram a preocupação de inserir a temática da 

variação linguística em seu conteúdo, no entanto, como pode ser observado, no livro de 

Cereja e Magalhães, não houve abordagem do tema de maneira proveitosa, 

demonstrando um preconceito linguístico em suas questões.  

Enquanto que no de Takazaki as questões são usadas para problematizar o texto e 

fazer com que os interlocutores reflitam sobre acontecimentos cotidianos em que 

também ocorrem a inadequação na fala. 

 

Considerações finais 

 

Por meio das análises feitas por Coelho (2008), podemos concluir que a maioria 

dos livros trabalham a pedagogia da variação linguística de maneira equivocada, 

utilizando, muitas vezes, terminações erradas como “língua padrão”, “variedade 

padrão”; “norma culta” e variedades cultas. 
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Em se tratando de variação linguística, enquanto um critério do MEC, é possível 

observar que os autores trazem um capítulo específico para trabalhar o tema. No 

entanto, a maior parte dos livros se reservam ao ensino da gramática.  

Apesar de existirem lacunas que devem ser melhoradas, quanto à temática da 

Pedagogia da Variação Linguística, é possível observar que há dedicação maior, maior 

preocupação com a inclusão desse tema dentro do ambiente escolar. 
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Resumo: Na década de 60, nos Estados Unidos, Labov (1972- 2008) desenvolveu 

pesquisas sociolinguísticas que originaram a chamada Teoria da Variação Linguística, 

modelo teórico metodológico que tem por princípio a existência de uma ciência da 

linguagem social, que assume a coexistência de variantes no meio social. Esse modelo 

de análise linguística é também chamado de “Sociolinguística Quantitativa”, por operar 

com números e tratamento estatístico dos dados coletados. Assim as pesquisas 

sociolinguísticas de Labov chegaram ao Brasil, indiretamente, pela construção de 

modelos de pesquisa de campo, destinados ao levantamento dos fatos linguísticos à luz 

de variáveis sociais. Desses modelos, puderam-se estabelecer parâmetros de uso do 

português brasileiro em face de caraterísticas pessoais do falante, tais como sexo, nível 

de escolaridade, idade, origem geográfica etc.. Neste artigo, então, abordarmos aspectos 

importantes das pesquisas sociolinguísticas desenvolvidas por Labov em       Martha’s 

Vineyard , em Nova Iorque e em Harlem, bairro de  Iorque,  todas nos Estados Unidos, 

como também das pesquisas sociolinguísticas desenvolvidas no Brasil, seguindo o 

modelo laboviano, a exemplo do Projeto da Norma Urbana Culta (NURC). 

 

Palavras-chave:  Pesquisas sociolinguísticas. Labov. Projeto NURC. 

 

 

Introdução 

A Sociolinguística foi desenvolvida em grande parte por William Labov, na 

década de 60, nos Estados Unidos, permitindo o estudo científico de fatos linguísticos 

excluídos até então do campo dos estudos da linguagem, devido a sua diversidade e 

consequente dificuldade de apreensão. 
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Por meio de pesquisas de campo, a Sociolinguística - inspirada no método 

sociológico - registra, descreve e analisa sistematicamente diferentes falares, elegendo, 

assim, a variedade linguística como seu objeto de estudo.  

Labov (1972- 2008), então,  desenvolveu pesquisas sociolinguísticas que 

originaram a chamada Teoria da Variação Linguística, modelo teórico metodológico 

que tem por princípio a existência de uma ciência da linguagem social, que assume a 

coexistência de variantes no meio social. 

Assim as pesquisas sociolinguísticas de Labov chegaram ao Brasil, 

indiretamente, pela construção de modelos de pesquisa de campo, destinados ao 

levantamento dos fatos linguísticos à luz de variáveis sociais.  

Desses modelos, puderam-se estabelecer parâmetros de uso do português 

brasileiro em face de caraterísticas pessoais do falante, tais como sexo, nível de 

escolaridade, idade, origem geográfica etc..  

Neste artigo, abordamos aspectos importantes das pesquisas sociolinguísticas 

desenvolvidas por Labov em  Martha’s Vineyard , Nova Iorque e em Harlem, bairro de  

Nova Iorque,  todas nos Estados Unidos, como também das pesquisas sociolinguísticas 

desenvolvidas no Brasil, seguindo o modelo laboviano, a exemplo do Projeto da Norma 

Urbana Culta (NURC). 

 

Sociolinguística Variacionista ou Teoria da variação 

 
A Sociolinguística Variacionista ou Teoria da Variação é uma  corrente da 

Sociolinguística  cujo grande expoente é William Labov.  

 De acordo com Silva (2011),  esta teoria é um  

 

modelo teórico-metodológico que tem por princípio a existência de 

uma ciência da linguagem social, que assume a coexistência de 

variantes no meio social e que procura analisar a probabilidade do uso 

dessas variantes. Esse modelo de análise linguística é também 

chamado de “sociolinguística quantitativa”, por operar com números e 

tratamento estatístico dos dados coletados.” (p.51). 
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Os primeiros estudos conduzidos por Labov nessa linha de pesquisa foram sua 

dissertação de mestrado sobre o inglês falado na ilha de Martha’s Vineryard 

(centralização de ditongos), no estado de Massachussets, e sua tese de doutorado sobre a 

estratificação do inglês falado na cidade de Nova York (a variável / r /), ambos 

orientados por Uriel Weinreich, na Universidade de Colúmbia (SALOMÃO, 2012, p. 

190). 

 

 

A  pesquisa em Martha’s Vineyard 

 

Marthas’s Vineyard é uma Ilha, localizada na costa nordeste dos Estados 

Unidos, no estado de Massachusetts. Marra e Milani (2011, p. 145 -146) afirmam que 

Labov , em  Martha’s Vineyard, observou uma forma peculiar na maneira como os 

nativos da ilha,  pronunciavam algumas palavras com os ditongos /ay/ e /aw/ 

centralizados no aparelho fonador bucal, contrapondo-se à pronúncia dos falantes 

veranistas, das pessoas que iam fazer turismo na ilha, de outras localidades dos Estados 

Unidos.  

A constatação do autor foi que essa mudança sonora em Martha’s Vineyard 

estava servindo como uma reivindicação simbólica aos direitos e privilégios locais, em 

oposição à ocupação da ilha pelos veranistas que estavam comprando e habitando toda a 

ilha e obrigando, com isso, os habitantes nativos a se retirarem para o interior. 

 Assim, segundo Marra & Milani (2011), um estudo dos dados mostrou que a 

alta centralização dos ditongos estava estreitamente correlacionada com expressões de 

forte resistência às incursões dos veranistas, quanto mais alguém tentasse exercitar suas 

reivindicações, mais forte era a mudança nos sons dos ditongos. 

Para esta pesquisa, Labov levou em consideração “fatores como como idade, 

sexo, ocupação, origem étnica e atitude ao comportamento linguístico dos nativos da 

ilha”(SILVA, 2011, p. 51).  

Ainda, de acordo com a autora :  

 



 

272 
Anais do I Simpósio de Variação Linguística e Ensino da UENP, ano 1, n.1, Out. 2016.  

O uso centralizado dos referidos ditongos era a maneira de 

determinados moradores se reafirmarem como nativos rejeitando a 

pressão social feitas pelas culturas dos visitantes e veranistas. O uso 

da variante padrão revelaria, por parte de outros, sentimento de 

insatisfação, seja pela vontade de deixar a ilha ou pela vontade de que 

ela evoluísse e se equiparasse a outras cidades norte-americanas. Para 

Labov, a variante estigmatizada dos falantes nativos seria um 

comportamento linguístico demarcador de sua identidade social.” (p. 

51). 

 

 

 Já  Marra e Milani (2011) asseveram que  

 

 Os membros mais jovens do grupo de ascendência inglesa 

consideravam os idosos e os habitantes da parte superior da ilha como 

um grupo referência, que carregava consigo a convicção de que a ilha 

lhes pertencia. Daí esse grupo exercer maior influência entre os mais 

jovens. Dessa forma, Labov (1991[1972] p. 38) argumentou que “o 

significado da centralização, julgando pelo contexto em que ela 

ocorria, representava uma orientação positiva em relação à ilha de 

Martha’s Vineyard” (p. 146). 

 

 

A pesquisa em Nova Iorque 

 

A pesquisa em Nova Iorque faz parte da  tese de doutorado sobre a estratificação 

do inglês falado na cidade de Nova York (a variável / r /). 

Para esse estudo, de acordo com Marra e Milani (2011, p.147), Labov coletou 

informações de 340 indivíduos, por meio de entrevistas gravadas e textos escritos. Os 

dados finais representaram cerca de 150 horas de gravação, 200 testes de reações 

subjetivas e 200 formulários de autoavaliação.  

Na região, estavam representados os grupos alvos de seu estudo: classe média, 

classe operária e classe baixa, e os principais grupos étnicos da cidade: italianos, judeus, 

irlandeses, alemães, ucranianos, poloneses, afro-americanos e porto-riquenhos. 

Nesse estudo, Labov observou que a maioria de seus informantes demonstrava 

fortes opiniões sobre a língua e não hesitava em expressá-las. A forma como esses 

indivíduos percebiam a língua que falavam estava relacionada com declarações 

socialmente aceitas sobre esse objeto.  



 

273 
Anais do I Simpósio de Variação Linguística e Ensino da UENP, ano 1, n.1, Out. 2016.  

Dessa forma, era comum condenarem a língua de uma pessoa, de um grupo ou 

de uma cidade inteira. Ao buscar identificar a orientação de seus informantes em relação 

à forma com que percebiam sua língua, o pesquisador perguntava a eles se já haviam 

sido identificados como nova-iorquinos por causa da forma como falavam. Três-quartos 

de seus entrevistados, pertencentes à classe trabalhadora, relataram que sim. Mas apenas 

a metade dos entrevistados, pertencentes à classe média, respondeu afirmativamente a 

essa pergunta. 

 Os que afirmaram nunca terem sido reconhecidos como nova-iorquinos, 

demonstraram orgulho pelo não reconhecimento, pelo caráter estigmatizado do dialeto 

da cidade. 

Ao comparar as atitudes gerais dos nova-iorquinos sobre sua língua, Labov 

percebeu grandes diferenças entre o comportamento feminino e o masculino. Homens e 

mulheres compartilhavam da visão de que os não nova-iorquinos não gostavam da fala 

da cidade, porém as mulheres foram mais consistentes nesse assunto.  

Segundo o autor, os homens tendiam a favorecer o dialeto de Nova Iorque, 

enquanto que as mulheres eram fortemente contra. Em suas análises sobre a mudança 

linguística, as mulheres também mostraram maior tendência para a mudança, além de 

mostrarem maior insegurança linguística que os homens. 

  Marra & Milani (2011) alegam que outro fator que favorecia a compreensão do 

complicado padrão linguístico nova-iorquino foi encontrado na variável “diferença de 

classes”. Dentre os poucos que responderam nunca terem sido reconhecidos como nova-

iorquinos todos pertenciam à classe média.  

  Conforme os autores, Labov assinalou que o objetivo linguístico dos nova 

iorquinos de classe média era o de não serem reconhecidos como tais através de suas 

falas e, portanto, considerariam um elogio se alguém dissesse que eles não soavam 

como os habitantes da cidade. 

Segundo os autores, três-quartos dos  informantes de Labov, de classe média, 

disseram que os não nova-iorquinos não gostavam da fala da cidade, enquanto que uma 

porcentagem bem menor foi encontrada entre os falantes da classe baixa. Sobre as 

atitudes com relação à própria fala, a classe baixa apresentou as menores reações 
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negativas o que demonstrava maior segurança linguística (MARRA & MILANI, 2011, 

p 150).  

           Dessa forma, a conclusão de Labov  foi que a classe média mostrou maior 

tendência em liderar outras classes no processo de mudança linguística, enquanto que a 

classe baixa mostrou menos esforços nessa direção. 

Além da variável social, outra variável importante é a das  “diferenças étnicas”, 

a que foram usadas como explicação das atitudes gerais dos nova-iorquinos sobre a 

língua: os falantes de ascendência italiana foram quase unânimes em reportarem que 

haviam sido reconhecidos como nova-iorquinos pela forma como falavam, enquanto 

que o grupo dos judeus mostrou algumas exceções. No entanto, ambos os grupos 

mostraram aversão pela própria língua e esforços por mudá-la. (MARRA & MILANI, 

2011, p.). 

Por outro lado, ainda, segundo os autores, o grupo afro-americano não 

acreditava que as pessoas de fora não gostassem do dialeto da cidade e, enquanto a 

maioria branca tenha demonstrado atitudes negativas sobre o padrão linguístico da 

cidade, apenas uma minoria de afro-americanos expressou-se semelhantemente. 

Além do estudo do efeito das variáveis sexo, classe social e grupos étnicos nas 

atitudes dos informantes a respeito da língua, o pesquisador procurou observar se a 

variável “faixa etária” desempenhava algum papel relevante nesse sentido. 

Marra & Milani (2011, p.150), entretanto,  afirmam que foi constatado, nos 

estudos labovianos, que essa variável não apresentava grande diferença,  sobre serem 

reconhecidos como nova-iorquinos, nem sobre a visão que as pessoas de fora tinham a 

respeito do dialeto da cidade. 

Assim,  Labov  conclui  que o esforço para escapar à identificação como um 

nova-iorquino pela própria fala fornece uma força motivadora para mudanças 

fonológicas (the effort to escape identification as a New Yorker by one’s own speech 

provides a motivating force for phonological shifts)(LABOV, 2006[1966], p. 338, apud 

MARRA & MILANI, 2011, p.150).  
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O tema principal que emergiu desse estudo foi a “insegurança linguística” que, 

para Labov, se deve ao padrão linguístico desprestigiado que envolvia a fala da cidade 

de Nova Iorque.  

 

A  pesquisa em Harlem, Nova Iorque 

 

Harlem é um bairro de Manhattan, na cidade de Nova Iorque, conhecido por ser 

um grande centro cultural e comercial dos afro-americanos.  

Apesar de o nome ser geralmente atribuído a toda a região alta de Manhattan, 

o Harlem é tradicionalmente limitado pela Rua 155 (155th Street) a norte e o 

Rio Harlem a leste. 

 Os moradores do Harlem têm um modo diferente de falar dos americanos natos, 

ele falam o “Black english”, o dialeto inglês negro, e possuem características  únicas que 

compõem sua história, cultura, culinária e comércio. Devido a isso, eram considerados pessoas 

inferiores aos brancos.  

 Entretanto, desde a  década de 60, Labov contestava frontalmente afirmações de 

inferioridade dos negros e superioridade dos brancos por serem “cultural e 

linguisticamente privados”, ilógicos, monossilábicos, etc.  

 Apesar de terem "embasamento" para tais afirmações, os resultados de 

pesquisas "científicas", métodos, procedimentos e instrumentos de coleta eram 

amplamente contestados por Labov. 

    Diante disso, o linguista inovou criando novos métodos e procedimentos para 

fazer uma pesquisa mais coerente do que a que se praticava. Fez uso de seu profundo 

conhecimento da comunidade negra do Harlem, cuja cultura é bastante verbal, e a ele 

aliou bom senso, sensibilidade e criatividade.  

   Com a pesquisa em Harlem, Labov objetivou descobrir se o dialeto falado 

pelas crianças negras do Harlem (bairro de Nova Iorque) estava relacionado com o 

fracasso das escolas em ensiná-las a ler .  

  Para Labov, essa se tornou uma das aventuras intelectuais e sociais mais 

fascinantes de sua vida, pois descobriu que, embora os pesquisadores pensassem que 
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entendessem o que os falantes desse dialeto diziam, não tinham nenhuma compreensão 

do sistema que eles empregavam. 

 Marra & Milani (2011, p.151) asseveram que, juntamente com os colegas Paul 

Cohen, Clarence Robins e John Lewis, Labov iniciou um estudo detalhado de todos os 

grupos sociais das regiões central e sul do Harlem. 

 Assim, com uma combinação de participante observador e análises 

matemáticas, a variação interna que governava aquele comportamento linguístico foi 

revelada. Os resultados mostraram que existiam grandes diferenças entre os padrões de 

fala de negros e de brancos. 

No entanto, a causa principal do fracasso na aprendizagem de leitura pelas 

crianças estava relacionada à depreciação simbólica do vernáculo afro-americano, parte 

de um racismo institucionalizado na sociedade americana e que condenava ao fracasso 

escolar.     

A partir disso, Labov escreveu um texto, “The Logic of Nonstandard English 

(1967)”, em que defendeu as variedades faladas por comunidades negras como 

adequadas à aprendizagem e para expressar o pensamento lógico. (MARRA & 

MILANI, 2011, p.151). 

 

Figura 1   

 

Imagem do bairro Harlem (NY-USA) 

Fonte:https://www.google.com.br/search?q=imagem+do+bairro+de+harlem+usa&biw=1030&bih=48 
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The Black English      

O African American Vernacular English, também conhecido como “Black 

English”, inglês negro, é junção de várias línguas de origem africana com o inglês.  

Ao chegarem na América do Norte, os africanos encontraram o inglês, uma 

língua totalmente nova para eles. Para conseguirem se comunicar com os norte-

americanos, foi necessário encontrar um meio termo entre a língua deles e a falada na 

América.  

Desse modo, surgiu a variação africana do inglês, o “Black English”, que está 

presente também em outros lugares, e não apenas na América. Na Inglaterra, temos o 

“Black British”, a união do inglês britânico com as línguas africanas. 

 

Características do “Black English” 
 

Vocabulário distinto (significados novos para palavras tradicionais do inglês); 

Uso de “double negative” (“I don’t know nothing”); 

Uso de “ain’t” como indicador negativo (“I ain’t saying nothing ‘bout you”); 

Omissão do verbo “to be” em alguns casos. (“She my sister”, ao invés de “She is 

my sister”); 

Omissão da certas consoantes finais na pronúncia (“Bath” torna-se “bat”); 

Uso de “don’t” para todas as pessoas. (“He don’t look well”). 

 

As pesquisas no Brasil:  o projeto NURC 

 

 

O Projeto da Norma Urbana Culta, NURC, como passou a ser chamado, no 

Brasil, teve, desde o seu início, em 1969, o objetivo de caracterizar a modalidade culta 

da língua falada em centros urbanos, adotando-se, para isso, critérios rigorosos que 

assegurassem o controle de variáveis e permitissem o confronto de dados, critérios esses 

já estabelecidas para o espanhol. 
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O Projeto visa ao estudo da fala culta, média, habitual, através de uma 

documentação sonora capaz de fornecer dados precisos sobre a nossa língua, respeitadas 

as diferenças culturais de cada região.  

Procurou-se, desde o início, deixar claro que não se tratava de estudar uma 

norma imposta segundo critérios externos de correção e de valoração subjetiva, mas sim 

de estudar uma pluralidade de normas objetivamente comprovadas no uso oral - 

entendendo-se norma no sentido coseriano, de Coseriu,  o que se disse, e 

tradicionalmente se diz, na comunidade considerada, admitindo variações externas, 

sociais ou regionais, e internas, combinatórias e distribucionais 

Ao longo de seu percurso, o NURC dividiu-se em 3 subprojetos: 

Fonética/Fonologia, Morfossintaxe e Léxico. O subprojeto de Fonética e Fonologia teve 

por objetivo apresentar uma visão geral dos principais processos fonético-fonológicos 

no português falado.  

Seguiu uma linha teórico-metodológica apoiada em princípios da 

sociolinguística quantitativa laboviana e da fonética experimental, fazendo uso de 

programas computacionais de variação linguística como o (VARBRUL), existentes no 

Laboratório de Fonética da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ). 

O projeto,  em sua criação, esteve sob o comando do professor Nélson Rossi,  

que constituiu um grupo com pesquisadores de cinco estados brasileiros:  Bahia, 

Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, para que o projeto 

acontecesse, nas respectivas capitais: Salvador, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e 

Porto Alegre.  

Essas cidades foram escolhidas porque, na época, eram as que atendiam aos dois 

critérios de seleção estabelecidos pelo projeto: a idade, mais de 100 anos de fundação, e 

a população, mais de um milhão de habitantes (BAGNO, 2004, p. 53). 

               Ainda, segundo o autor, o projeto previa três etapas: gravações, transcrição e 

análise do corpus. Inicialmente, foram previstas 400 horas de gravação, selecionando-se 

600 informantes (300 sexo feminino e 300 sexo masculino).  

              Foi criado um roteiro de entrevistas para pessoas com os seguintes perfis: 
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              a) formação universitária;  

              b) três faixas etárias: 

              1ª faixa etária: de 25 a 35 anos de idade (30%);                                  

              2ª faixa etária: de 36 a 55anos de idade (45%); 

              3ª faixa etária: mais de 56 anos de idade (25%); 

             c) nascidas nas capitais sob estudo ou residentes desde os cinco anos de idade; 

filhos de falantes nativos de língua portuguesa de preferência nascidos na cidade sob 

pesquisa;  

            d) cursando universidade no local de origem.  

 

             Assim, o objetivo era documentar e descrever a norma do português culto 

falado. E,  com a coleta dos dados:  

 1) Dispor de material sistematicamente levantado que possibilite o estudo da 

modalidade oral culta da língua portuguesa em seus aspectos fonético, fonológico, 

morfossintático, sintático, lexical e estilístico;  

2) Ajustar o ensino da língua portuguesa, em todos os seus graus, a uma 

realidade linguística concreta, evitando a imposição indiscriminada de uma só norma 

histórico-literária, e mais ajustado às diferenças linguísticas e culturais do país; 

3) Superar o empirismo na aprendizagem e ensino da língua-padrão pelo 

estabelecimento de uma norma culta real; 

 4) Basear o ensino em princípios metodológicos apoiados em dados linguísticos 

cientificamente estabelecidos; 

5) Conhecer as normas tradicionais que estão vivas e quais as superadas, a fim 

de não sobrecarregar o ensino com fatos linguísticos inoperantes; 

6) Corrigir distorções do esquema tradicional da educação, entravado por um 

orientação acadêmica e beletrista.  

 

Considerações finais 
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 A Sociolinguística, desenvolvida em grande parte por William Labov (1969, 

1972, 1983), permitiu o estudo científico de fatos linguísticos excluídos até então do 

campo dos estudos da linguagem, devido a sua diversidade e consequente dificuldade de 

apreensão.      

Por meio de pesquisas de campo, a Sociolinguística - inspirada no método 

sociológico - registra, descreve e analisa sistematicamente diferentes falares, elegendo, 

assim, a variedade linguística como seu objeto de estudo.  

Desse modo, podemos dizer que a grande contribuição das ideias labovianas é, 

sem dúvida, o avanço dos estudos sociolinguísticos. Dentre esses avanços, destaca-se a 

importância de estudar a língua como objeto de construção social, considerando a 

singularidade do ser humano, tanto como a língua, o respeito às variações sociais, 

regionais, geográficas, sem estigmas de "certo" e "errado" e sim, conferir a língua como 

o estudo do discurso enquanto expressão linguística e social no ato da comunicação.  

E essa concepção foi seguida, aqui, no Brasil, por meio do Projeto NURC. Por 

isso, segundo Bagno (2004), podemos considerar de duas formas o ensino de Língua 

Portuguesa: antes do NURC e depois do NURC. 
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POLISSEMIA E GÍRIA NA LINGUAGEM DRAMATÚRGICA BRASILEIRA 

 

José Francisco Quaresma Soares da Silva (IFPR Campus Jacarezinho) 

 

 

Resumo: Impactantes, imorais e escandalosos foram alguns dos adjetivos atribuídos à 

linguagem posta nos diálogos das personagens de A falecida, de Nelson Rodrigues e 

Dois perdidos numa noite suja, de Plínio Marcos, por ocasião de suas estreias, 

respectivamente, nos anos 1950 e 1960. Destacamos que muitos estudiosos do teatro 

brasileiro estabelecem uma linha descendente entre a obra de Marcos em relação a de 

Rodrigues. Por conta de muitos fatores, o próprio Plínio Marcos irá defender, em vários 

momentos, a posição pioneira de Nelson Rodrigues como o principal renovador da 

linguagem teatral, visto que, o ano de 1953 e a encenação de A falecida marcam na 

dramaturgia brasileira a introdução do diálogo rápido, a língua da rua, a gíria e o 

tempero nacional naquilo que Sábato Magaldi (2010) chamou de ausência de 

artificialismo e a legitimação da linguagem corrente. Neste estudo serão abordados os 

aspectos pertinentes à linguagem na obra de ambos os autores e como estes elementos 

ampliam os sentidos do texto. 

 

Palavras-chave: Dramaturgia Brasileira. Polissemia. Gíria. Linguagem. Teatro.  

 

 

Quando de suas estreias nos anos de 1950 e 1960, as obras dramáticas de Nelson 

Rodrigues e Plínio Marcos, respectivamente, A falecida e Dois perdidos numa noite 

suja, foram atacadas por uma avalanche de qualificativos depreciadores destinada à 

linguagem inovadora utilizada pelos escritores. 

Traçando um paralelo entre as linhas coincidentes entre os dois autores, em 

Marcos desponta e é aprofundado, na medida em que sua obra amadurece37, o ímpeto 

afrontoso motivado pela abundância de palavrões e termos considerados chulos. Essa 

particularidade avulta com Dois perdidos numa noite suja, texto que aborda a vida de 

dois sujeitos sem eira nem beira, cuja encenação ocorre no ano de 1966, já sob um 

estado de tensão imposto pela ditadura militar que se instalara com o golpe de 1964 

(FARIA, 2013). 

                                                           
37 A produção literária de Plínio Marcos inclui, além da dramaturgia, também obras narrativas escritas 

entre os anos de 1950 até sua morte em final do século XX. 
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Outras convergências permeiam a trajetória destes poetas dramáticos, 

considerados dois dos maiores dramaturgos brasileiros – Nelson Rodrigues (1912-1980) 

e Plínio Marcos (1935-1999). Não sem motivo, alguns estudiosos do teatro produzido 

no Brasil insinuam certa descendência entre eles, conforme destaca Faria (2013) ao 

enunciar a ascendência de Nelson Rodrigues sobre Plínio Marcos. 

 

Convém ressaltar que as falas extraordinariamente coloquiais do autor 

de Vestido de Noiva (1943) prepararam o caminho para a 

transformação sofrida pelo teatro brasileiro na década posterior, 

instaurando no palco a temática e o modo de falar dos brasileiros, que 

causaram importante mudança nos diálogos das peças escritas nos 

anos de 1960 [...]. 

 

Na linguagem, Rodrigues evitava o uso do palavrão. Posicionava-se, entretanto, 

contrário à construção verbosa, a qual ensejava o qualificativo de literatice (Magaldi, 

2010).  Em Marcos, a energia do verbo escancarado a denunciar os tempos de violência, 

o que o tutela, conforme Zanotto (2003), no autor que instaura no palco a ação movida à 

força da linguagem mais brutal e chula.  Magaldi (2010) faz referência a três grupos de 

personagens marginais de Rodrigues da mesma forma comuns em Marcos: prostitutas, 

loucos e homossexuais. 

Embora convergentes em vários aspectos, é na construção de uma linguagem 

teatral revolucionária que os autores operacionalizam a quebra efetiva de paradigma na 

arte dramatúrgica brasileira, naquilo que Tarallo (1999) qualifica como caos linguístico. 

A ideia de caos, conforme o estudioso da sociolinguística, oferta-nos três aspectos 

congruentes frente às obras dos escritores analisados: primeiro o estranhamento por 

parte do público, depois o olhar da crítica artística e literária, e por fim, o crivo da 

censura. 

A riqueza dos falares de seus personagens é ímpar. Neste trabalho, pretendemos 

analisar o campo polissêmico da unidade léxica cara, seu uso e frequência nas duas 

obras objetos de estudo, entendendo que o fenômeno polissêmico na língua contribui 

para a diversidade de sentidos, considerando as diferentes situações de uso de 

determinado vocábulo.  
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É valioso destacar que a polissemia ocorre quando a um único significante 

correspondem vários significados, e pode ser exemplificado da seguinte forma: ao 

significante vela, correspondem os significados “objeto para iluminação formado de um 

pavio constituído de fios entrelaçados, recoberto de cera ou estearina”; “peça que causa 

a ignição dos motores”; “pano que, com o vento, impele as embarcações”. Ao 

significante mangueira, correspondem os significados, “tubo de borracha”; “árvore 

frutífera”; “curral de gado”. 

As palavras são definidas umas em relação às outras, deste modo, nos diversos 

discursos produzidos constantemente pelos sujeitos em interação, as palavras não 

possuem invariavelmente o mesmo sentido nas diferentes situações. A polissemia é essa 

propriedade de as palavras adquirirem sentidos distintos a depender do contexto e do 

uso.  

A gíria, por sua vez, é um vocabulário de uso oral e se forma, em grande 

medida, no interior de grupos sociais, quando ocorre o acréscimo de novos sentidos a 

vocábulos já existentes no conjunto da língua (PRETI, 2006). 

Ainda, quando se fala em gíria, deve-se considerar um fenômeno tipicamente 

sociolinguístico e que pode ser estudado sob duas perspectivas: a primeira, chamada 

gíria de grupo, ou seja, aquela que contempla um vocabulário de “grupos sociais 

restritos, cujo comportamento se afasta da maioria, seja pelo inusitado, seja pelo 

conflito que estabelecem com a sociedade” (PRETI, 2004). 

 De acordo com Preti (2004), os integrantes desses grupos sociais uma vez 

iniciados na gíria do grupo a que desejam pertencer, utilizam vocabulário próprio como 

senha e código linguístico de segurança, conforme podemos depreender do exemplo 

abaixo: 

“- Oi, meu! 

- Oi! que é que há? Alguma lança quente pra nós? 

- Tenho duas, basta ficar na campana. O que falta é as turbinas pra 

render os loques. 

- Máquina é fácil de arrumar. Basta pular no gogó de um mico e 

pronto: estamos maquinados.” 

 

 



 

285 
Anais do I Simpósio de Variação Linguística e Ensino da UENP, ano 1, n.1, Out. 2016.  

Para facilitar a compreensão do leitor, o pesquisador apresenta significações para 

o conhecimento dos vocábulos, como se se tratasse de uma língua estrangeira. Ficam 

estabelecidos lança (furto), campana (observação), turbina (revólver), loque (trouxa), 

gogó (garganta), mico (policial) e maquinado (armado). De posse dessas informações o 

interessado poderá interpretar com mais clareza o diálogo acima. 

A segunda perspectiva de estudo e pesquisa é a da gíria comum, a qual estuda a 

vulgarização do fenômeno, isto é, o momento em que, pelo contato dos grupos restritos 

com a sociedade, “essa linguagem se divulga, torna-se conhecida e passa a fazer parte 

do vocabulário popular, perdendo sua identificação inicial” (PRETI, 2004). 

O autor ressalta que, além da vulgarização da gíria de grupo, a gíria comum 

também pode transmitir uma impressão de modernidade, de identidade com ideias e 

comportamentos novos, como por exemplo: “- Ontem na festa, chutei a santa!”. A 

expressão chutei a santa vulgarizou-se com o sentido de “fazer alguma coisa, sem 

importar-se com as consequências”; vide o caso do pastor evangélico que, tomado de ira 

contra o catolicismo, chutou a imagem da santa católica diante das câmeras de TV. Uma 

nova exemplificação: “- Meu carro quebrou. Envelheci!”. O verbo envelheci é 

empregado para expressar que alguma coisa deu errado. 

É importante ressaltar as identificações da gíria com a sociedade contemporânea 

que se deve a sua dinâmica, capacidade de renovação, representação do atual, do novo e 

do espírito jovem. As mutações léxicas e sua identidade com os falantes, em termos de 

tempo, espaço e grupo social se assemelham às transformações da vida na cidade 

grande, sempre atenta à contribuição trazida pelo avanço e processo civilizatório.  

Da fala dos ídolos da Jovem Guarda até o palavreado da Geração Teen; das 

canções infantis, algumas resvalando para posicionamentos considerados, na atualidade, 

não politicamente corretos, como por exemplo, Boi da cara preta; das belas canções da 

música popular brasileira, Cara de índio, de Djavan; Esse cara, de Caetano Veloso, 

passando pela tropicalista Alegria, Alegria, do mesmo autor, até o grito ufanista de 

Cazuza em Brasil, quem não teve em algum momento ou situação, contato frequente 

com a construção frasal que estabelecia novo sentido para a palavra cara.  
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Voltando às obras analisadas, é valioso destacar que Nelson Rodrigues foi 

visado desde a censura imposta pelo Estado Novo. Posteriormente, foi atingido por 

desmandos quando tudo indicava novos tempos num processo de ansiada 

redemocratização e, por último, com o arbítrio impetrado pelo governo militar sua obra 

não cessou de sofrer atenção persecutória. Plínio Marcos sofreu mais ferozmente os 

desmandos da censura. Sua produção dramática, dando voz e vez aos excluídos e 

marginais da sociedade, era uma pedra no coturno dos militares, o que fazia do 

dramaturgo um inimigo contumaz do sistema.  

Em 1949, Rodrigues cansado das reprovações feitas por alguns críticos, os quais 

insistiam em repreender o assunto de suas peças mais recentes, escreveu um artigo para 

se explicar e defender. Desafiador, reiterava seu interesse pelos temas imorais e 

monstruosos, dizendo que suas novas peças eram obras pestilentas, fétidas, capazes de 

produzir o tifo e a malária na plateia. Com isso, o autor esperava que, 

  
[...] pelo acúmulo e abundância de elementos agressivos e mórbidos, 

tais como incestos, infanticídios, parricídios, crimes em geral, 

violações, mutilações, prostituição, homossexualismo, sexualidade 

desenfreada, taras as mais diversas, o espectador fosse agredido, 

obrigado a repensar o lado apodrecido da sua personalidade e, por 

extensão, da sociedade aparentemente organizada em que vivia 

(GUINSBURG et al, 2006). 

 

 

Diante de linguagem que parece não se coadunar com literatura, mas destaca 

peculiaridade e se traduz no calor vivo da comunicação autóctone constituindo-se no 

repertório linguístico comum aos membros dessa comunidade marginal, analisamos o 

modo como a palavra cara transita entre o poético e o gramatical nas obras postas ao 

estudo: A falecida, de Nelson Rodrigues e Dois perdidos numa noite suja, de Plínio 

Marcos. 

Os enredos prosaicos das peças que se constituem no corpus deste trabalho 

denotam o ineditismo de personagens e temas e a linguagem absolutamente fiel a 

localidades e guetos, conforme destaca Zanotto (2003). Assim, com o objetivo de 
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esclarecer o leitor acerca do assunto de ambos os textos, apresentamos uma sinopse das 

respectivas obras.  

A Falecida é a história de Zulmira, dona de casa, frustrada, sem expectativas de 

vida e moradora do subúrbio carioca, zona norte do Rio. Pobre e doente dos pulmões, 

sua única ambição é um enterro luxuoso. Quer se vingar da sociedade abastada e, 

principalmente, de Glorinha, sua prima e vizinha com quem tem uma relação de 

competição e que, estranhamente, não a cumprimenta mais. Zulmira chega mesmo a 

ficar feliz quando sabe que a seriedade da prima provém de um seio arrancado pelo 

câncer.  

O marido, Tuninho, está desempregado e gasta as sobras da indenização jogando 

sinuca e discutindo futebol. Um pouco antes da hemoptise fatal, e consequente morte, 

Zulmira manda Tuninho procurar Pimentel para que este arque com as despesas de um 

enterro de luxo. A mulher não dá maiores explicações ao companheiro, nem diz como 

conhece o empresário milionário. Pede, entretanto, para que o marido se apresente como 

seu primo. 

Tuninho vai até a mansão de Pimentel e acaba descobrindo que ele e Zulmira 

foram amantes. Toma-lhe o dinheiro e, depois de ameaçar contar tudo a um jornal 

inimigo de Pimentel, consegue lhe arrancar ainda mais dinheiro, alegando ser para a 

missa de sétimo dia; isso tudo sem revelar sua identidade. O marido traído dá à mulher 

um enterro "de cachorro". Por outro lado, aposta todo o dinheiro conseguido com o 

amante da morta, por extorsão, num jogo do Vasco no Maracanã. 

Dois perdidos numa noite suja apresenta os conflitos de dois marginais, Paco e 

Tonho. Eles dividem um quarto em uma hospedaria barata e durante o dia trabalham no 

mercado como carregadores. Mantêm uma relação conflituosa, sempre divergindo sobre 

vida, trabalho e perspectivas. Tonho lamenta não possuir um par de sapatos decente e 

inveja o companheiro de quarto que o tem. Num jogo de provocações, inveja e 

mesquinharias, se agridem comumente e voltam à condição de parceiros.  

Por fim, na tentativa de dar mais dignidade às suas vidas, os dois são compelidos 

à realização de um ato criminoso, evento que culmina com o assassinato trágico de Paco 

pelas mãos de Tonho. 
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Na representação teatral, as personagens interagem por meio de várias 

linguagens. O modo de construção do texto dramático dos autores analisados tem como 

base os diálogos que se estabelecem por meio da língua falada. Segundo Tarallo (1999), 

a língua falada é o veículo linguístico de comunicação usada em situações de interação 

social, aquilo que se efetiva no falar cara a cara. É a língua usada nos ambientes 

informais, distante de qualquer preocupação em como enunciar o pensamento.  

É verdade que estas falas dos personagens passaram pelo processo de construção 

textual, a poética dos dramaturgos. Entretanto, o objetivo final de um e outro é trazer 

para o espaço de representação o frescor de um falar livre e espontâneo, o qual reflete a 

ausência de preocupação com o assunto enunciado, pois conforme Hudinilson Urbano 

(2011), a linguagem verbal se constitui em fala original, isto é, instrumento natural da 

comunicação entre os indivíduos. 

Quem nunca foi chamado ou se dirigiu a outrem utilizando o substantivo gírio 

cara, quer por identificação, provocação ou chiste, entre o afetivo e o prosaico para 

denominar amigo, colega, indivíduo ou pessoa, amado ou desprezado. Constatamos, 

pois, que os sentidos das palavras, conforme utilizadas, processualmente, se modificam 

e/ou se atualizam, de acordo com a situação sócio-histórica. Bakhtin defende a ideia de 

que a palavra se contextualiza. 

  
Todas as palavras evocam uma profissão, um gênero, uma tendência, 

um partido, uma obra determinada, uma pessoa definida, uma geração, 

uma idade, um dia, uma hora. Cada palavra evoca um contexto ou 

contextos, nos quais ela viveu sua vida socialmente tensa; todas as 

palavras e formas são povoadas de intenção (BAKHTIN, 1988). 

 

Assim, nos contextos evocados pelo vocábulo cara, presentes nas obras dos 

escritores, à medida em que tratam a palavra como algo cotidiano, ela se reveste de 

vários significados e podemos afirmar a existência de polissemia.  

Observamos que a unidade léxica cara aparece 39 vezes no texto Dois perdidos 

numa noite suja, enquanto em A Falecida, aparece 13 vezes. Para verificar a frequência 

da palavra cara nos textos dramáticos analisados, procedemos ao tratamento necessário 
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para utilização do programa Léxico 338, ou seja, subtraímos dos textos todos os sinais 

gráficos, restando apenas as palavras. 

A hipótese que investigamos é a de que, em A falecida, a palavra cara se 

apresenta com maior variação gramatical, além de maior expansão de sentido em 

relação à obra de Plínio Marcos.  

Na busca de corroborar a amplitude de sentidos da lexia cara, reproduzimos 

parcialmente o que está posto no Dicionário Aurélio (FERREIRA, 2010), solicitando a 

atenção do leitor para a quantidade de expressões populares já dicionarizadas. 

 

cara 
[Do gr. kára, ‘cabeça’, pelo lat. tard. cara, poss.]  

Substantivo feminino.  

1. A parte anterior da cabeça; rosto. 

2. Semblante, fisionomia. 

3. A parte oposta à coroa, geralmente com uma efígie, em certas moedas. 

4. Fig. Aspecto, aparência, ar: 

O doente está de boa cara; O bife está com boa cara.  

5. Ousadia, coragem: 
Não tem cara de vir até aqui.  

Substantivo masculino. Bras. Gír.  

6. Pessoa que não se conhece. 

7. Indivíduo, sujeito: 
“já era de noite e eu estava no posto dois com esse cara chamado Fabinho” (Rubem 

Fonseca, A Coleira do Cão, p. 168). 

8. Forma de tratamento com que nos dirigimos a alguém com familiaridade: 
“Eu vou te amar tanto | .... Você vai ver, o cara .... | Ela achava muita graça cada vez que 

ele a chamava de cara.” (Ana Maria Machado, Alice e Ulisses, p. 51). 

Cara a cara. V. face a face: 

“O mundo pertence-me. Pertence-me e olho-o cara a cara sem desviar o olhar.” (Raul 

Brandão, Húmus, p. 83.) 

Cara amarrada. V. cara de poucos amigos. 

Cara de bolacha doce. Bras. CE Pop. Cara larga. 

Cara de enterro. Fisionomia triste, compungida, de quem acompanha enterro. 

Cara de fuinha. Fam. Cara miúda e enfezada. 

Cara de lua cheia. Cara muito redonda. 

Cara de pacamão de enxurrada. Bras. PE Pop. Cara feia demais. 

Cara de patíbulo. Expressão sinistra, macambúzia: 

                                                           
38 Programa Léxico 3, versão 3.0, o qual permite ao pesquisador do texto visualizar os dados e criar 

diferentes composições, desde a mais simples análise estatística até os cruzamentos de dados fatoriais 

para avançar sobre hipóteses quantificando e qualificando seus dados. 
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“– .... Já me estragaste o paladar com essa cara de patíbulo, não me azedes agora a 

noite...” (Aquilino Ribeiro, Lápides Partidas, p. 39.) 

Cara de poucos amigos. Aquela que indica má disposição de ânimo; cara amarrada, má 

cara. 

Cara de quem comeu e não gostou. Aquela que indica má vontade, irritação. 

Cara de réu. Fisionomia fechada, carrancuda: 

“O pai entrou pela porta da cozinha, com uma cara de réu, de tão feia.” (Rute 

Guimarães, Água Funda, p. 171.) 

Cara de tacho. Bras. Fam. Fisionomia própria de quem está desapontado, de quem fica 

sem saber que fazer. 

Cara de um e focinho de outro. Diz-se de duas pessoas muito parecidas. 

Amarrar a cara. Bras. Fam. Zangar-se, amuar-se, carregando as feições; entronchar a 

cara, fechar a cara. 

 

No prosseguimento do estudo, transcrevemos algumas falas dos personagens, na 

totalidade ou em partes, para a referida análise: 

A FALECIDA - NELSON RODRIGUES 

 

TUNINHO – [...] Havia de esfregar a gaita assim, na cara de duzentas mil pessoas, 

desacatando: Seus cabeças-de-bagre!  Dois de vantagem e sou Vasco!  Te juro que ia 

fazer a minha independência, que ia lavar a égua!  

 

ZULMIRA - Tu me achas com cara de ir à praia? Agora que me converti?  

 

PIMENTEL – [...] Demos de cara com uma conhecida! 

 

Na fala de Tuninho, o substantivo feminino singular cara está empregado com o 

sentido de estar na presença de alguém. Verificamos a incidência de gírias como gaita, 

cabeças-de-bagre e lavar a égua. A primeira fazendo menção a dinheiro, a segunda, 

usada como um adjetivo que desqualifica os interlocutores, e a terceira, como a 

obtenção de abundante lucro. 

O substantivo feminino singular cara utilizado na fala de Zulmira, tem o sentido 

de expressar ousadia, pudor ou falsear suas convicções. Conforme Aulete (online), tal 

expressão se configura como “atrevimento, descaramento, desfaçatez, cara de pau; falta 

de vergonha ou de embaraço em situação constrangedora”. 

Pimentel, em sua fala, enfatiza a casualidade posta no uso do substantivo 

feminino singular cara, cuja expansão de entendimento pode ser encontrar alguém por 

acaso, de repente ou deparar-se fortuitamente com outra pessoa. 
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Dois perdidos num noite suja - Plínio Marcos 
  

PACO - E acha que livrou sua cara?  

 

PACO – [...] O negrão é um sujeito de sorte. Arranjou uma mina. O apelido dele ficou 

“Negrão Cafifa”. Bota as negas dele pra se virar, enquanto ele fica no bem-bom 

enchendo a cara de cachaça. Você está frito e mal pago. Otário só entra bem.  

 

TONHO - Está bom. Vamos meter a cara e seja o que Deus quiser.  

 

Observamos que o termo cara nas falas elencadas não sofre mudança de 

classificação gramatical, mantendo-se como substantivo feminino singular. Entretanto, 

persiste a grandeza de significados como destacamos nas expressões estudadas a seguir. 

Na primeira fala de Paco, destacamos a locução livrar a cara (de) já 

dicionarizada em Ferreira (2010) como linguagem popular brasileira cujo sentido é 

“conseguir sair-se bem de alguma coisa; tirar (alguém) de situação embaraçosa ou 

difícil; defender”; ou ainda, “acobertar alguém, procurar livrá-lo da culpa ou da punição 

por um erro, delito ou mau-passo”. 

Na segunda fala do personagem Paco, encontramos o termo encher a cara, 

também dicionarizada em Ferreira (2010), como dito popular em substituição ao verbo 

embriagar, no sentido de ingerir grande quantidade de bebida alcoólica. 

Com relação às gírias nessa fala de Paco, é importante salientar a amplitude de 

significação das expressões levantadas: mina; Negrão Cafifa; Bota as negas dele pra se 

virar; fica no bem-bom; está frito e mal pago; entra bem. Diante da riqueza semântica 

cabe traduzir o que de fato o personagem quer dizer com todas essas palavras: o homem 

negro, grande e forte, explora mulheres, no sentido sexual, colocando-as a trabalhar sob 

sua proteção e fiscalização como fonte geradora de dividendos, enquanto ele disfruta de 

gozo e tranquilidade. Ao passo que, estar frito e mal pago significa estar em apuros, em 

má situação ou arruinado. E entrar bem equivale a “dar-se bem”, embora aqui, a ironia 

posta no pensamento da personagem faz com que seu significado seja “dar-se mal”, 

conforme Carneiro da Silva (1973). 
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Na fala de Tonho a frase meter a cara denota, conforme Ferreira (2010), “entrar 

em algum lugar sem hesitação, sem cerimônia; atrever-se, atirar-se, ousar” ou “fazer 

(algo) com grande interesse ou paixão; empenhar-se com afinco em”. A sentença seja o 

que Deus quiser refere-se à crença do povo brasileiro repassando à divindade o dever de 

resolução dos seus problemas, ou, ainda, deixar por conta da sorte estes mesmos 

desígnios. 

Por derradeiro, embora tenhamos suposto anteriormente que em Rodrigues 

poderíamos ter maior riqueza de significações para o item lexical cara, essa 

probabilidade não se efetivou, visto que os elementos mostram que na obra dos dois 

autores a presença marcante da polissemia e da pluralidade de sentidos prevalece. Do 

mesmo modo, a manifestação de gírias e expressões populares na obra de ambos pode 

ser definida como marca renovadora da linguagem teatral, conforme atenta Magaldi 

(2010) para o uso do diálogo rápido, a língua da rua e o tempero nacionalista, referindo-

se especificamente à obra de Rodrigues, mas que pode inteiramente ser extensivo à obra 

de Marcos pois, do mesmo modo, resulta em “ausência de artificialismo e legitimação 

da linguagem corrente”. 

 

 

Referências 

 

AULETE DIGITAL. Cara. Disponível em: 

<http://www.aulete.com.br/cara#ixzz3gxDUVz72>. Acesso em: 10 ago. 2016. 

  

BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e de estética. São Paulo: Hucitec, 1988. 

 

CARNEIRO DA SILVA, Euclides. Dicionário da gíria brasileira. Rio de Janeiro: 

Bloch, 1973. 

 

FARIA, João Roberto de. (dir.). História do teatro brasileiro, volume 2: do modernismo 

às tendências contemporâneas. São Paulo: Perspectiva: Edições SESCSP, 2013. 

 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio da língua portuguesa. 

(Coord.) Marina Baird Ferreira, Margarida dos anjos. 5 ed. Curitiba: Positivo, 2010. 

  

GUINSBURG, J.; FARIA João R.; LIMA, Mariângela A. Dicionário do teatro 

brasileiro: temas, formas e conceitos. São Paulo: Perspectiva, 2006. 

http://www.aulete.com.br/cara


 

293 
Anais do I Simpósio de Variação Linguística e Ensino da UENP, ano 1, n.1, Out. 2016.  

 

MAGALDI, Sábato. Nelson Rodrigues: dramaturgia e encenações. São Paulo: 

Perspectiva, 2010. 

 

PRETI, Dino. Estudos da língua oral e escrita. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004. 

 

PRETI, Dino (Org.). Oralidade em diferentes discursos. São Paulo: Associação 

Editorial Humanitas, 2006. 

 

RODRIGUES, Nelson. A falecida. In: Nelson Rodrigues. Teatro completo, Tragédias 

Cariocas I. 4. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 

 

TARALLO, Fernando. A pesquisa sociolinguística. 6. ed. São Paulo: Ática, 1999. 

 

URBANO, Hudinilson. A frase na boca do povo. São Paulo: Contexto, 2011. 

  

ZANOTTO, Ilka Marinho. Descida aos infernos. In: MARCOS, Plínio. Melhor teatro. 

Seleção e prefácio Ilka Marinho Zanotto. São Paulo: Global, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

294 
Anais do I Simpósio de Variação Linguística e Ensino da UENP, ano 1, n.1, Out. 2016.  

 

PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO 

LETRAMENTO DIGITAL E VARIAÇÃO LINGUÍSTICA: ENGLISH AROUND 

THE WORLD 

 

Juliana da Silva Guimarães Biagini (MEPLEM/UEL) 

 

Resumo: Levando em consideração os pressupostos do letramento digital de incentivar 

o aluno a ser participante e criador de conteúdo (Livingstone; Haddon, 2009) e também 

da importância da multimodalidade no processo ensino-aprendizagem de uma língua 

estrangeira, este trabalho objetiva desenvolver o letramento digital e o ensino das 

variantes linguísticas da língua inglesa. A partir de uma proposta de projeto pensada 

para alunos do Ensino Fundamental I e II, o aprendiz é levado a descobrir aspectos 

culturais e linguísticos dos países falantes da língua alvo. Bem como ampliar seu léxico 

e desenvolver o respeito à diversidade, fazendo uso de ferramentas digitais que fazem 

parte do seu dia a dia.  

Palavras-chave: Ensino de língua estrangeira. Letramento digital. Cultura. Variação 

linguística. 

 

Introdução 

 

Em um momento em que não podemos mais nos abster do uso das tecnologias e 

dos elementos multimodais em sala de aula, os professores de línguas estrangeiras 

devem aceitar o desafio de explorar as ferramentas tecnológicas como instrumentos de 

ensino-aprendizagem da língua alvo.  

A relevância da aplicação deste projeto se apresenta quando percebemos que o 

manuseio das mais diversas ferramentas tecnológicas é constante no dia a dia dos 

nossos alunos, mas sua inabilidade em analisar criticamente as informações recebidas e 

encontradas nos meios eletrônicos também é algo visível.  

Para tentar amenizar este problema, as atividades propostas no presente projeto 

têm como objetivos o letramento digital, colocar o aluno na posição de autor e criador 

de conteúdo, desenvolver sua compreensão de objetos multimodais (leitura verbal e não 

verbal, por exemplo) e assumir uma posição crítica com relação aos conteúdos 
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disponíveis, percebendo essas ferramentas como um facilitador de suas atividades. 

Também a aquisição de conhecimento sobre a variedade linguística existente na língua 

inglesa, bem como aspectos culturais dos países elencados para a elaboração do 

trabalho. 

  No que diz respeito à diversidade linguística e cultural, o material de ensino da 

escola onde o projeto é aplicado tem como tema central os países de língua inglesa, 

sendo dividido da seguinte maneira: A apostila do 3º ano trabalha aspectos encontrados 

na cultura da Inglaterra; no 4º ano, são trabalhadas informações sobre a Austrália e no 

5º ano, aspectos da África do Sul. Porém, estas informações são trazidas de maneira 

superficial e os próprios alunos não entendem o porquê delas.      

Por meio de indagações constantes por parte dos estudantes, percebeu-se que 

não sabiam a intenção e objetivos das escolhas destes determinados países para o tema 

do material. Pensando exatamente sobre este ponto, analisou-se importante uma 

contextualização e aprofundamento dos aspectos linguísticos e culturais dos países em 

questão.  

A importância do desenvolvimento das habilidades do letramento digital e do 

conhecimento da diversidade cultural extrapola o contexto escolar. Eles contribuem 

para a formação do indivíduo tornando-o um cidadão de caráter crítico, responsável e 

produtivo em seu meio. 

O presente artigo traz a fundamentação teórica que embasa o projeto, seguido da 

descrição de suas fases e de seu contexto, bem como os resultados esperados com a 

pilotagem. 

 

 Fundamentação teórica 

 

Levando em conta o avanço das novas tecnologias, o professor de LEM ,assim 

como os das outras áreas, não pode negar sua real importância no processo de ensino-

aprendizagem.  

Pensando esta proposta como uma atividade de inserção destas tecnologias no 

ambiente escolar, alguns pressupostos do letramento digital estão presentes. 
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O letramento digital, em inglês digital literacies, se refere às práticas de leitura, 

escrita e comunicação por meio de mídias digitais. Hafner, Chik,& Jones.(2015), 

exploraram o impacto destas mídias para o ensino de línguas, analisando as 

necessidades e o contexto dos aprendizes nesta era digital. Ficaram evidenciados em 

seus estudos, os benefícios de se repensar o currículo inserindo o letramento digital nas 

práticas pedagógicas. 

Para Ramal (2002), a primeira coisa em que pensamos quando falamos na 

inserção das tecnologias digitais, é na questão pedagógica. Destaca ainda a importância 

do professor, comparando seu papel a de um arquiteto cognitivo. 

De acordo com Soares (2002), o termo letramento começou a ser conhecido na 

educação do Brasil na década de 1990. Quando as práticas de leitura e escritas começam 

a ser estudadas na área digital, é que surge o termo letramento digital. 

No âmbito atual, várias pesquisas são realizadas para verificar como está o 

letramento no contexto escolar, tanto por parte dos aprendizes quanto dos professores. 

Sua importância é descrita em vários destes textos, mostrando que o sujeito se utiliza de 

suas práticas de letramento para se inserir numa sociedade que demanda tal 

conhecimento. 

Araújo (2007:81) reitera a ideia que a sociedade atual “exige práticas múltiplas 

de letramento, inclusive digitais”. 

Para o contexto escolar onde será aplicado o presente projeto, o principal 

objetivo do letramento digital pode ser fundamentado pelas palavras de SHETZER & 

WARSHAUER, (2000: 175): 

 

Knowing how to navigate  internet sources, search for information and 

critically evaluate   and  interpret   what   is   found represent perhaps 

the most crucial set of electronic literacy skills[…]knowing how to 

use search engines effectively and then  being able to skim  and scan 

to  see if  what was found  is  remotely  of   interest, while 

simultaneously making judgments as to its source, validity, reliability 

and accuracy.  
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Livingstone e Haddon (2009) trazem em seu texto, as atuais práticas de crianças 

e jovens e sua relação com a tecnologia e a internet, bem como os papéis de 

participantes e atores que exercem nesse meio.  

Sendo assim, o projeto se alinha com uma concepção sócio interacionista de 

aprendizagem, onde a linguagem tem função central no desenvolvimento cognitivo e é 

fator de interação social. 

   Esta teoria tem em Vygotsky o seu maior expoente e criador do conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal, a ZDP, a qual afirma que a criança só realiza ações que 

estão próximas daquelas que já consolidou. É a distância existente entre o que o 

aprendiz já sabe e o que tem potencial para aprender. 

De acordo com Vygotsky, a ZDP tem dois níveis, o primeiro é o 

desenvolvimento real, onde o aprendiz realiza as tarefas sozinhos, utilizando de seus 

próprios conhecimentos, o segundo é o desenvolvimento potencial, onde irá 

desempenhar uma tarefa com ajuda, fato que poderá alterar o resultado da ação 

individual. 

Essa troca que acontece em sala de aula, tira do professor o papel de único 

detentor do saber, ele passa a ter papel de mediador das situações e atividades, função 

também desempenhada pelos professores envolvidos no presente projeto. 

 

 Metodologia 

 

O projeto será aplicado no Colégio Elo, uma escola particular de sistema de 

ensino Anglo, com aproximadamente 430 alunos distribuídos entre a Educação infantil, 

Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio.  

A turma escolhida para a aplicação do projeto é o 5º ano do ensino fundamental 

I.      Turma com 32 alunos com média de idade de 10 anos. Alguns deles apresentam 

desempenho muito bom com relação a línguas estrangeiras, devido ao contato com ela 

desde muito pequenos e principalmente por frequentarem escolas de idiomas. Estes 

conseguem se comunicar de maneira básica, mas eficaz e interpretar os textos inseridos 
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no material da turma com certa facilidade. Em outros percebemos uma rejeição quanto à 

vontade de aprender a língua inglesa, alegando ser esta, muito difícil.  

A maioria dos alunos consegue fazer pequenas interpretações dos textos do 

material, mas geralmente têm que ser conduzidos pela professora. Quanto à aquisição de 

vocabulário, percebe-se maior facilidade principalmente quando trazidos para a 

realidade deles. 

A turma é bem envolvida com tecnologia; a maioria possui dispositivos móveis 

e perfis em redes sociais. Para facilitar os trabalhos de língua inglesa, foi criado um 

grupo no Facebook para postagens e informações referentes à aula. Grande parte da 

turma apenas usa os aplicativos de redes sociais e games em seus dispositivos. 

A carga horária necessária para a execução do projeto será de 6 horas/aula. Três 

delas na disciplina de língua inglesa e com duração de 50 minutos. Como é um projeto 

interdisciplinar, as outras duas horas deverão ser realizadas no horário de informática 

educativa e mais uma na aula de história e/ou geografia. Esta divisão será necessária 

devido a pouca carga horária disponível para as aulas de língua inglesa que é de apenas 

uma hora/aula por semana em cada turma. A carga horária semanal destinada a este 

projeto será de duas horas/aula, totalizando três semanas de execução do projeto. 

 

 Descrição do projeto 

 

Fase 1 

Objetivos 

 

Fazer com que o aluno desenvolva habilidades para compreender não somente 

textos em uma página da Internet, mas o conjunto multimodal de escrita, imagens, 

layout, gráficos, som e hiperlinks. Analise criticamente as informações encontradas em 

fontes eletrônicas e conheça a diversidade cultural e linguística dos países de língua 

inglesa. 
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1.  A professora de língua inglesa deverá explicar o intuito do projeto aos alunos e 

quais atividades terão que desenvolver ao longo das aulas. Então, fará uma 

sondagem dos conhecimentos prévios dos alunos em relação às ferramentas 

tecnológicas que serão utilizadas, caso haja dúvida pedir o auxílio do professor 

de informática. Esta sondagem poderá ser feita oralmente ou ainda criando um 

mapa mental com as informações que forem dadas por eles.  

 

2.  Dividir a turma em grupos e fazer a distribuição dos países e aspectos a ser 

pesquisados (línguas e suas particularidades, comidas típicas, esportes, 

personalidades, e curiosidades culturais) A pesquisa deverá conter aspectos de 

escrita multimodais: imagens, gráficos, mapas e vídeos, por exemplo. Solicitar 

que ela seja feita na própria escola, para que os alunos tenham o suporte do 

professor. 

 

Fase 2 

Objetivos 

 

Ampliar o repertório linguístico por meio das variantes pesquisadas e 

compreender diversas perspectivas culturais. 

 

1.  Os alunos devem trazer os resultados de sua pesquisa, apresentar nesta fase 

somente os vídeos coletados pontuando o que acharam de mais interessante 

quanto à cultura e língua do país. 

 

2.  O professor trabalha as variantes linguísticas mostradas (pronúncia, diferenças 

de vocabulário), com a interferência e colaboração dos alunos. 

 

Fase 3 
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Objetivos 

 

Desenvolver habilidades colaborativas, trabalhar conceitos de multimodalidade e 

produzir mensagens escritas e visuais na língua alvo. 

 

1. Em casa ou na escola, os alunos deverão dividir as tarefas para criarem um 

padlet com as informações que adquiriram na pesquisa feita. Eles deverão, com 

a orientação do professor, utilizar a ferramenta tecnológica de maneira que 

elementos multimodais estejam presentes, vídeos, imagens e textos. 

 

2. Compartilhar as informações de seus padlets, por meio de postagens na rede 

social Facebook, no grupo da sala. 

 

 

Fase 4 

 

Objetivos  

 

Desenvolver o respeito à diversidade cultural e discutir questões sociais e 

políticas apresentadas nos países trabalhados de maneira interdisciplinar com 

professores de história e geografia. Fixar o conteúdo dos padlets através de um 

quiz em língua alvo. 

 

1. Os professores de história e geografia e alunos promovem uma conversa 

abordando assuntos de caráter social relacionados aos países anteriormente 

pesquisados (Ex. Apartheid na África do Sul). Essa atividade poderá ser 

documentada por meio de vídeos. 

 

2. Para promover a fixação dos conteúdos, os alunos acessam, com seus 

dispositivos móveis, a ferramenta Gosoapbox onde encontrarão um quiz em 
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língua inglesa previamente criado pelo professor sobre assuntos culturais, 

linguísticos e pontuais dos trabalhos compartilhados em sala. 

 
3. Alunos e professora de LE discutem suas respostas, fazendo assim a 

checagem das questões. 

 

Fase 5 

Objetivos 

Fazer uso de múltiplas mídias com a criação de um vídeo e compartilhando com os 

pais e demais participantes da vida escolar. Colocar em prática conhecimentos ou 

habilidades linguísticas específicas. 

1. O professor auxilia os alunos com o download do aplicativo Tellagami em seus 

dispositivos móveis. 

2.   Em grupos, os estudantes criam um personagem no aplicativo e o caracterizam 

de acordo com aspectos do seu país de pesquisa. Deverão também inserir uma 

fala que contemplem as características, sotaques e variações linguísticas do país 

representado, também respeitando o nível de conhecimento linguístico da sala.  

3. Para finalização do projeto, os personagens criados, bem como toda pesquisa e 

vídeos do debate, podem ser compartilhados na página da escola para todos 

tenham acesso ao projeto. 

 

 Resultados  

 

Espera-se que ao final do projeto, os alunos dominem as ferramentas digitais e 

desenvolvam habilidades necessárias para a compreensão de textos multimodais, 

fazendo uma análise crítica das informações disponíveis eletronicamente. Entendam e 

criem valores relacionados à diversidade cultural e linguística existente nos países de 
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língua inglesa, contribuindo também para que sejam receptivos a culturas diferentes das 

que estão inseridos. 

 

 

 Considerações finais  

 Considerando a busca por meios diversificados e atraentes de ensino de uma 

língua estrangeira, é impensável nos dias em que vivemos não termos as novas 

tecnologias como aliadas no contexto escolar.  

 Nossos alunos estão inseridos em uma sociedade que espera que ele leia e 

produza conhecimento de uma maneira múltipla e participativa. E esse desafio também 

exige que agentes da educação, como os professores se capacitem e se dispa de 

preconceitos para servirem de mediadores entre essa nova geração de alunos e de 

tecnologia. 

 O presente projeto ainda não foi pilotado, portando trata-se de uma proposta 

pedagógica e como tal está aberto à novas ideias e alterações conforme o contexto de 

aplicação. Servindo também de subsídio para professores de língua estrangeira que 

queiram enriquecer sua prática pedagógica, aliando as ferramentas digitais aqui 

apresentadas a praticas já existentes. 
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SAUSSURE, LACAN: O SIGNIFICANTE E A ESCRITA LITERÁRIA 

 

 

Ricardo Gessner (UENP/CJ) 

 

 

Resumo: Este trabalho pretende discutir a releitura teórica do signo saussuriano, 

elaborada por Jacques Lacan, para formulá-la como possibilidade de aplicação ao 

estudo de estilos específicos de escrita literária. Se para Ferdinand Saussure – no Curso 

de Linguística Geral – o signo é uma dicotomia constituída pelo “significante” e pelo 

“significado”, para Lacan o “significante” será estabelecido como uma instância 

autônoma, sendo que de sua sequência material deriva não o significado, mas “efeitos 

de significante”. Isto é, para o psicanalista, o foco de leitura é a própria cadeia 

significante – suas recorrências formais, por exemplo –, cujo entendimento não é sobre 

o que se diz, mas como se diz. Para Lacan, é na instância material que se revela as 

características inconscientes do analisando, por isso sua ênfase. Dessa forma, pretende-

se formular um modo de leitura similar, aplicado a estilos específicos de escrita literária, 

caracterizados justamente pela valorização da materialidade verbal. Nesse sentido, 

pretende-se abordar excertos de obras como Finnegans Wake, de James Joyce; 

Galáxias, de Haroldo de Campos; e alguns poemas de Paulo Leminski. 

 

Palavras-chave: Significante; Ferdinand de Saussure; Jacques Lacan; Escrita literária 

 

 

De Saussure a Lacan 

 

 Para discutir sobre a categoria de significante, estabelece-se como ponto de 

partida o Curso de Linguística Geral (CLG), de Ferdinand Saussure39, em que a 

categoria está englobada num contexto teórico mais amplo, o do signo linguístico. Para 

delimitar essa teoria, Saussure retoma uma discussão sobre a natureza das palavras, isto 

é, se suas origens são de ordem vocal ou psíquica. No final das contas, Saussure retoma 

essa discussão não para rechaçar um aspecto em detrimento de outro, mas para conciliá-

los. Nesse sentido, o signo linguístico é estabelecido como uma entidade constituída por 

duas instâncias: o significante e o significado. O significante, também chamado de 

imagem acústica, corresponde à impressão causada pela materialidade do signo: o som, 
                                                           
39 É importante lembrar que o Curso de Linguística geral não foi escrita por Saussure, mas foi constituída 

a partir das anotações de alguns de seus discípulos, tendo como referência os cursos ministrados pelo 

mestre genebrino. Para efeito retórico, porém, Saussure será referido como autor do Curso... 
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a visualidade; já o significado, também chamado de conceito, é o objeto ou a ideia aos 

quais se faz a referência: 

 

O signo linguístico une não uma coisa e uma palavra, mas um 

conceito e uma imagem acústica. Esta não é o som material, coisa 

puramente física, mas a impressão (empreinte) psíquica desse som, a 

representação que dele nos dá o testemunho de nossos sentidos; tal 

imagem é sensorial e, se chegarmos a chama-la de “material”, é 

somente neste sentido, e por oposição ao outro termo da associação, o 

conceito, geralmente, mais abstrato (SAUSSURE, 2006, p. 80) 

 

 O signo, portanto, é caracterizado pela união das duas instâncias – significante e 

significado – ambas inseparáveis. Com esse gesto Saussure concilia as naturezas 

(incertas em relação às palavras) apontadas anteriormente: une a natureza vocal (no caso 

do significante) à natureza psíquica (no caso do significado), numa só teoria. O signo, 

por sua vez, é entendido como uma entidade psíquica já que atua na mente através de 

um vínculo de associação, ou seja, identifica-se a impressão causada pelo significante, 

“realizando uma decodificação” ao associar essa impressão ao seu respectivo 

significado. 

 A teoria do signo linguístico será de fundamental importância para a Linguística 

moderna, assim como será retomada em diferentes campos do saber. Um deles, a 

psicanálise e, em específico, com Jacques Lacan. No ensaio “A instância da letra ou a 

razão desde Freud” (1998), Lacan estabelece a Linguística como sendo uma ciência 

fundada a partir de um algoritmo: S/s. Isto é, o “s” corresponde ao significante, o “S” ao 

significado, e o “/” como sendo a barreira, resistente à significação, que “separa” as 

duas instâncias40. Nesse momento Lacan realiza uma releitura do signo: enquanto que 

no CLG a “barra” representa a união das duas instâncias, para Lacan ela representa a 

separação. Nesse sentido, para o psicanalista a Linguística é estabelecida como uma 

ciência que “está efetivamente presa à posição primordial do significante e do 

significado, como ordens distintas e inicialmente separadas por uma barreira resistente à 

significação” (LACAN, 1998, p. 498) Isto é, ela está “presa” a essa relação, pois a partir 
                                                           
40 Nas teorizações lacanianas, é possível identificar outras compreensões acerca do “/”, que serão retomadas 
adiante. 
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daí seria impossível abranger completamente o significado, o que impossibilita 

definições conceituais precisas, algo comum no campo das ciências humanas: 

 

Nenhuma significação se sustenta a não ser pela remissão a uma outra 

significação: o que toca (...) na observação de que não há língua 

existente à qual se coloque a questão da sua insuficiência para 

abranger o campo do significado, posto que atender a todas as 

necessidades é um efeito de sua existência como língua (LACAN, 

1998, p. 501) 

 

 Desse modo Lacan rompe com a concepção de signo linguístico saussuriano e 

propõe um enfoque na instância do significante, estabelecendo-a como autônoma e 

anterior à significação: “o significante, por sua natureza [em ser articulado], sempre se 

antecipa ao sentido, desdobrando como que adiante dele sua dimensão” (LACAN, 1998, 

p. 505). O que seria “significado” em Saussure, para Lacan é “efeito de significante”, ou 

melhor, é um efeito constituído a partir do funcionamento do significante: “se pode 

dizer que é na cadeia do significante que o sentido insiste, mas que nenhum dos 

elementos da cadeia consiste na significação de que ele é capaz nesse mesmo momento” 

(LACAN, 1998, p. 506). 

 Até o momento, vimos como Lacan relê as teorias saussurianas. Como deslocar 

essa releitura para a análise das escritas literárias? Pensar a questão a partir do 

funcionamento autônomo do significante não encerra a questão, mesmo porque outro 

linguista seguiu uma direção parecida, apesar de chegar a resultados diferentes. Trata-se 

de Roman Jakobson, cujas teorizações também foram de fundamental importância para 

Lacan. 

 Jakobson dedicou um esforço intelectual no intuito de incluir no campo de 

estudos da Linguística tudo o que se relacionasse à linguagem. Nesse sentido, a Poética, 

pertencendo ao campo verbal, deveria ser englobada naquela área; este é o seu principal 

intuito no ensaio “Linguística e Poética” (1975): “A Poética trata dos problemas da 

estrutura verbal (...). Como a Linguística é a ciência global da estrutura verbal, a Poética 

pode ser encarada como parte integrante da Linguística” (JAKOBSON, 1975, p. 119). 
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Para legitimar a inclusão, o linguista desenvolverá o Sistema das Funções da 

Linguagem, esquematizado da seguinte forma: 

 

CONTEXTO 

MENSAGEM 

REMETENTE                  DESTINATÁRIO 

CONTATO 

CÓDIGO 

 

 Isto é: um “remetente” envia uma “mensagem” a um “destinatário”. A 

mensagem é transmitida através de um “contato” físico, e faz parte de um “código” 

comum, ou parcialmente comum, entre o remetente e o destinatário; além disso, a 

mensagem se refere a um “contexto” (referente) “apreensível pelo destinatário, e que 

seja verbal ou suscetível de verbalização” (JAKOBSON, 1975, p. 123) 

 Dentro dessa sistemática, dependendo de qual fator é enfatizado geram-se 

diferentes esquemas comunicacionais. É o que Jakobson chama de “Funções da 

Linguagem”. Em situações em que a comunicação é centralizada no remetente, por 

exemplo, constitui-se a “Função Emotiva”, caracterizada como sendo uma expressão de 

sentimento, de pensamento, de uma subjetividade41. Dentre as várias funções, aquela 

que nos interessa é a Função Poética, caracterizada pela ênfase no fator mensagem; são 

as situações em que a mensagem volta-se para si mesma, ganhando relevo. Segundo 

Jakobson, esta é a principal característica da escrita literária, mas não é exclusiva: em 

textos publicitários, anúncios, e mesmo em falar cotidianas (a exemplo dos trava-

línguas) é possível identificar a Função Poética. Com essa delimitação Jakobson intenta 

fundar uma disciplina autônoma, a Poética, que tem como objeto de estudo toda 

comunicação organizada pela Função Poética; englobaria não só a escrita literária, como 

outras produções comunicacionais, a exemplo da publicidade. 

                                                           
41 Não é objetivo deste artigo explicar e discorrer cada função. Nesse sentido, ver JAKOBSON, Roman. 
Linguística e poética. In: Linguística e Comunicação. São Paulo: Cultrix, 1975 
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 Uma característica empírico-linguística fundamental da Função Poética é a 

projeção do princípio de equivalência do eixo de seleção sobre o eixo de combinação. 

Isto é, a seleção é a escolha de determinado “paradigma” (para retomar a nomenclatura 

do CLG) dentro de um campo semântico. Conforme o exemplo e Jakobson: se o assunto 

for “criança”, há a possibilidade de escolha entre termos como “menino”, “garoto”, 

“guri”, entre outros. Feita a seleção, em seguida realiza-se a combinação com outro 

paradigma, elegido a partir de outra seleção, elegido a partir de outra seleção. Exemplo: 

“o menino dorme”, “o garoto dormita”, “o guri cochila”, e assim por diante formando-

se, nesse processo, um “sintagma”. É através dessas operações que se constitui a “cadeia 

do verso”, que por sua vez é da competência de análise da Poética: 

 

Em resumo, a análise do verso é inteiramente da competência da 

Poética, e esta pode ser definida como aquela parte da Linguística que 

trata a função poética em sua relação com as demais funções da 

linguagem (JAKOBSON, 1975, p. 132) 

 

 A análise do verso é feita a partir da figura reiterativa do som, que utiliza pelo 

menos contraste dual de uma cadência, entre proeminências altas e baixas. Isso permite, 

para a escrita literária, diferentes modulações como aliteração, rimas, metro, 

privilegiando a dimensão fônica. “Sem dúvida alguma, o verso é fundamentalmente 

uma ‘figura de som’ recorrente” (JAKOBSON, 1975, p. 144). E é através da descrição 

dessa organização que se efetua a análise. 

 É importante esclarecer que Jakobson não coloca a escrita literária como algo 

feito exclusivamente de som, mas inclui uma relação privilegiada entre som e sentido, 

retomando a concepção de Paul Valery, de poesia como “hesitação entre som e 

sentido”, estabelecendo-a como “muito mais realista e científica que todas as tendências 

do isolacionismo fonético” (JAKOBSON, 1975, p. 144). 

 O “sentido” de que Jakobson fala não necessita pertencer, de imediato, a ordem 

do “contexto” (isto é, ao que é extralinguístico), mas é um “sentido” que pode se dar na 

(e não pela) própria mensagem, na maneira como suas unidades formais estão dispostas. 
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Pode-se dizer que há uma suspensão42 do sentido referencial, ou melhor, um 

deslocamento: o “conteúdo” de um poema pode não estar em seu “referente”, mas está 

na própria materialidade da linguagem, sendo que a escrita literária constitui o efeito 

estético através da predominância da Função Poética. Sendo assim, 

 

(...) [Jakobson] afirmava que a literariedade – a propriedade que 

definiria o literário e a literatura – deveria ser buscada na própria 

linguagem, na materialidade linguística e não no conteúdo, com que se 

apaga essa materialidade. 

Para ele, o efeito estético advinha da estrutura que o instrumental da 

linguística permitia depreender dessa materialidade, estrutura essa que 

se instanciava no verso e no poema como um todo, suspendendo os 

limites das palavras que o compunham (LEMOS, 2009, p. 215) 

 

 Este é um importante passo dado por Jakobson. Até então as escritas literárias 

eram, de maneira geral, concebidas como fruto de uma intenção artística. Jakobson 

desloca o texto literário a uma posição de objeto, o que garantiria maior liberdade para a 

análise, livre da concepção de uma suposta intencionalidade ou significação a priori: o 

texto é encarado como tendo um funcionamento próprio. Nesse sentido, outro passo 

importante é o de colocar a linguagem como objeto de análise, e, desse modo, legitimar 

a percepção e identificação de subestruturas nas unidades de análise do texto literário (o 

verso, o poema). Isto é, subestruturas que aparecem ao longo da cadeia, de modo a 

constituir simetrias e gerar outras possibilidades de leitura. 

 Jakobson, retomando uma observação de Wimsatt e Beardsley, diz: 

 

Há muitas recitações possíveis do mesmo poema – que diferem entre 

si de muitas maneiras. Uma recitação é um acontecimento, mas o 

poema propriamente dito, se é que um poema existe, deve ser alguma 

espécie de objeto duradouro (apud JAKOBSON, 1975, p. 142) 

 

 Apesar da suspensão de sentido referencial e da valorização do aspecto fônico, 

Jakobson mantém-se na tradição teórica do signo linguístico, sendo este constituído por 

                                                           
42 Como há uma ambiguidade no termo ”suspensão”, que pode designar tanto o ato de pendurar, sugerindo a 
ideia de “elevação”, quanto o ato de interromper, expulsar, privar ou descartar, esclarece-se que o termo é 
utilizado na segunda designação. 
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significante e significado. A suspensão, como afirmado, pode ser em relação ao 

“contexto”, que é posto em segundo plano; a instância do significante não se estabelece 

como autônoma, mas ainda mantém relação com a instância do significado, que apenas 

mudou de lugar: do referente passou à mensagem. Ao longo do ensaio, é possível 

identificar essa mudança em diversos momentos (grifos meus): “A rima implica 

necessariamente uma relação semântica entre unidades rímicas” (JAKOBSON, 1975, p. 

144); “qualquer que seja a relação entre som e significação nas diferentes técnicas de 

rima, ambas as esferas estão necessariamente implicadas” (ibidem, p. 145); “em 

poesia, qualquer similaridade notável no som é avaliada em função de similaridade e/ou 

dessemelhança no significado” (ibidem, p. 145). Como veremos, Lacan, apoiado nas 

teorizações de Jakobson, estabelecerá a autonomia do significante43. 

 Outro ponto importante é que Jakobson estabelece a possibilidade de recitar um 

poema de várias maneiras, ao enfatizar diferentes modulações, mas não leva em conta a 

possibilidade de constituir diferentes significações (ou efeitos de significante). De 

acordo com o linguista, mesmo com a possibilidade vária de recitações, o significado é 

o mesmo. E isso acontece justamente por Jakobson enquadrar-se na tradição teórica do 

signo linguístico. 

 Se Jakobson fez do texto literário objeto, a não inclusão do sujeito, dirá Cláudia 

de Lemas, faz da teoria jakobsoniana um “fracasso exemplar: Jakobson, ao tentar incluir 

a Poética no campo da Linguística, na verdade mostra quais são as consequências 

daquela não inclusão. E essa será uma via de acesso à Psicanálise, que coube a Lacan, 

apoiado nas teorias de Jakobson, refletir. Não significa que o psicanalista estivesse 

interessado na análise de textos literários, mas ao buscar uma aproximação com as 

teorias da linguística, permitiria avançar em suas teorias sobre a psicanálise. O que 

interessa a Lacan é como a linguagem pode constituir o sujeito (uma subjetividade). 

 Em seu Seminário: Livro 20 – Mais, ainda (1985), num determinado momento 

Lacan faz a seguinte afirmação: “Um dia percebi que era difícil não entrar na linguística 

a partir do momento em que o inconsciente estava descoberto” (LACAN, 1985, p. 25). 

                                                           
43 Com a ressalva de que tinha em vista a psicanálise, não a crítica literária, que é matéria deste artigo. 
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Nessa afirmação retoma-se a concepção de sujeito constituído pela linguagem. Daí a 

afirmação: “A linguagem é a condição do inconsciente” (LACAN, 2003, p. 407), ou 

seja, é na linguagem que o sujeito se inscreve, constituindo-se um sujeito que é feito de 

(e na) linguagem. Por esse motivo, no mesmo seminário Lacan fará uma objeção a 

Jakobson, contra a concepção de que tudo o que é da linguagem deva ser abordado pela 

Linguística: 

 

Mas se considerarmos tudo que, pela definição da linguagem, se segue 

quanto a fundação do sujeito, tão renovada, tão subvertida por Freud, 

que é lá que se garante tudo que de sua boca como o inconsciente, 

então será preciso, para deixar a Jakobson seu domínio reservado, 

forjar alguma outra palavra. Chamarei a isto de linguisteria (LACAN, 

1985, p. 25) 

 

 O gesto que Lacan faz não é o de incluir a Linguística no campo da Psicanálise, 

mas o de definir como a linguagem será abordada pela Psicanálise. 

 

A linguística fornece o material da análise, ou o aparelho que nela se 

opera. Mas um campo só é dominado por sua operação. O 

inconsciente pode ser, como disse, a condição da linguística. Esta, no 

entanto, não tem sobre ele a menos influência (LACAN, 2003, p. 

407). 

 

 A linguagem, portanto, será fundamental para Lacan. Como, então, as 

teorizações do psicanalista podem contribuir para as análises literárias? 

 Para pensarmos essa aproximação, é conveniente retomar uma discussão 

presente no Seminário 20, no momento em que Lacan discute a “função do escrito” na 

prática analítica, quando retoma a questão do significante e sua autonomia: 

 

A linguística não só distingue um do outro, o significante e o 

significado. Se há alguma coisa que possa nos introduzir à dimensão 

da escrita como tal, é nos apercebermos de que o significado não tem 

nada a ver com os ouvidos, mas somente com a leitura, com a leitura 

do que se ouve de significante. O significado não é aquilo que se ouve. 

O que se ouve é significante. O significado é efeito do significante 

(LACAN, 1985, p. 47, grifos meus) 
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 É a partir do funcionamento da cadeia significante que a leitura será feita, assim 

como a constituição do efeito de significante. Esse movimento de leitura é representado 

pela “/”, do algoritmo “S/s”: “a barra, com tudo o que é da escrita, só tem suporte nisto 

– o escrito, não é algo para ser compreendido”. Por não ser algo que deva ser 

compreendido, esta é a oportunidade para se propor uma explicação. E esta é a outra 

função da “/”: 

 

A barra é a mesma coisa. A barra é precisamente o ponto onde, em 

qualquer uso da língua, se dá oportunidade de que se produza o 

escrito. (...) 

Se não houvesse essa barra, acima da qual há significante passando, 

vocês não poderiam ver que há injeção de significante no significado 

(LACAN, 1985, p. 48) 

 

 O que Lacan propõe é uma valorização da fala na prática analítica, ou seja, a 

partir da cadeia fônica do enunciado do analisando, a análise será feita; no limite, trata-

se de atribuir um significado diferente para aquilo que é enunciado, de modo que se faça 

um desvelamento. “O que se trata no discurso analítico é sempre isto – ao que se 

enuncia de significante, vocês dão sempre uma leitura outra que não o que ele significa” 

(LACAN, 1985, p. 52). 

 É nesse sentido que se estabelecerá uma aproximação com a análise literária: 

conceber uma determinada cadeia significante como tendo um funcionamento 

autônomo (quando a escrita literária o permitir) e, a partir desse funcionamento, “dar 

uma leitura diferente do que ela significa”, conforme Lacan. Além disso, essa proposta 

se desdobra na inclusão do leitor como sujeito no processo de formação do significado, 

que, ao manipular a materialidade do significante, se enquadra. 

 

 

O significante e algumas escritas literárias 

 

 Lacan dedicou-se ao estudo de Joyce, sendo que um efeito discutido é o da 

“homofonia translinguística”: 
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O [efeito] mais radical, posso dizê-lo para vocês graças a Jacques 

Aubert, é Who ails tongue coddeau, aspace dumbillsilly? Se eu tivesse 

encontrado esse escrito, será que teria ou não percebido – Onde está 

seu presente, espécie de imbecil? [Oú est ton cadeau, espèce 

d’imbécile?] (LACAN, 2007, p. 162) 

 

 Homofonia translinguística corresponde ao efeito de numa cadeia significante, 

inscrita numa determinada língua, soar como se estivesse inscrita noutra língua, gerando 

um “significado diferente daquele que se enuncia”. No caso da citação acima, temos um 

exemplo de uma cadeia inscrita na língua inglesa, que pode ser recortada como se fosse 

francês.  

Haroldo de Campos (1929 – 2003), a partir de 1963 começou a escrever 

Galáxias, que seria concluído em 1976, e publicado em 1984. Esse lapso de tempo se 

justifica pelo projeto estrutural que envolvia o livro: sua publicação em tamanho maior, 

com uma página em branco seguindo cada “poema”. Além disso, não há marcação de 

páginas, deixando a critério do leitor constituir sua própria ordem de leitura. O projeto 

inicial era publicar as páginas soltas, porém Haroldo de Campos não deu 

prosseguimento: 

 

O livro de folhas soltas não convida o leitor à leitura, ao manuseio. É 

belo como projeto gráfico, mas inibitório como prática de leitura. 

Ademais, como dizia o pintor Valdemar Cordeiro (...), um círculo, 

feito a mão ou a compasso, é sempre o mesmo, topologicamente 

falando... Assim, as Galáxias saem hoje numa edição cursiva, muito 

cuidada graficamente por seu editor, o artista plástico Nasser, mas 

fácil de manipular, ‘costurada’ (...). No mais, o livro pode ser lido a 

partir de qualquer página, aleatoriamente. Mas observe: não é isto que 

fazemos, quase insensivelmente, quando lemos um livro de poemas, 

em ritmo de pura fruição, um texto aqui, outro acolá, na sequencia do 

nosso desejo? (CAMPOS, 2004, p. 274) 

 

 São cinquenta “poemas em prosa”, sem nenhum tipo de pontuação ou recurso 

tipográfico como letras maiúsculas, salvo o “primeiro” e o “último” textos, que 

aparecem em itálico. Cada “poema” é seguido por uma página em branco, como se 

houvesse uma “pausa” entre uma leitura e outra. Apesar das páginas encadernadas o 
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efeito de ordenação aleatória ainda se mantém, pela ausência de numeração das páginas. 

Haroldo de Campos chama a esse efeito de “multilivro”, pois a cada ordem distinta de 

leitura, constitui-se um “novo livro”: “a partir de um número relativamente pequeno de 

possibilidades de base, se chegaria a milhares de combinações” (CAMPOS, 1977, p. 

18). 

 Vejamos um excerto: 

 

multitudinous seas incarnadine o oceano oco e regougo a proa abrindo 

um sulco a popa deixando um sulco como uma lavra de lazúli uma 

cicatriz contínua na polpa violeta do oceano óinopa pónton cor de 

vinho ou cor de ferrugem conforme o sol batendo no refluxo de 

espumas (...)   

(CAMPOS, 2004, sem página) 

 

 Percebe-se uma valorização da instância do significante, mas não se pode dizer 

que haja uma autonomia. Na verdade, é possível identificar uma aproximação com o 

que Severo Sarduy desenvolve no ensaio “El Barroco y el Neobarroco” (1999). Sarduy 

estabelece algumas categorias que caracterizam a estética neobarroca, dentre elas a 

“proliferação”, que designa a proliferação de significantes em torno de um significado, 

esquematizado da seguinte maneira:  

 

 

 

 

  

Na verdade, o que ocorre é um rechaço de um significante para em seu lugar 

“proliferar” inúmeros outros. No limite é outra maneira de conceber o signo linguístico, 

já que a instância do significante é reorganizada em função do significado e, desse 

modo, não há autonomia, aspecto que é corroborado pelo próprio Haroldo de Campos, 

pensando em Galáxias: 

Este livro permutável tem, como vértebra semântica, um tema sempre 

recorrente e variado ao longo de todo ele: a viagem como livro e o 

Snte 

Sdo 

Snte 1 

Snte 2 

Snte 3 

Snte 4 

etc 
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livro como viagem (embora – e por isso mesmo – não se trate 

exatamente de um ‘livro de viagem’...) (CAMPOS, 2004, sem página) 

 

 Confrontados Finnegans Wake e Galáxias, temos dois projetos distintos e ao 

mesmo tempo interlocutórios. Ambos são experiências de limite em relação à 

linguagem e à estruturação da obra; trazem o significante como instância privilegiada. 

Porém enquanto que no primeiro há uma autonomia, no segundo há um reordenamento 

do significante. Nesse sentido é possível pensar que Galáxias se aproxima da noção de 

signo, o que não significaria um retrocesso, mas indica a diferença de realização 

literária entre os autores. No caso de Galáxias o leitor manipula a cadeia significante de 

maneira diferente do que faria em Finnegans Wake: veja-se a possibilidade de ordenar 

as páginas em qualquer sequencia na obra de Haroldo de Campos, algo que é menos 

viável na obra de Joyce. 

 Além disso, como Galáxias não apresenta diferenciações gráficas ou pontuação, 

é possível “oralizar” o texto de diversas maneiras, deslocando e inserindo pontuações de 

acordo como o leitor estabelece. Desse modo, o leitor pode ser incluído de duas 

maneiras: a primeira quando estabelece uma determinada ordem de leitura; a segunda, 

quando lê o texto estabelecendo seus próprios recortes pontuais, entonações, que não há 

necessidade de serem os mesmos para cada leitura. 

 O poema que se segue foi originalmente publicado na revista Invenção, em 

1964, e posteriormente republicado em Não fosse isso e era menos não fosse tanto e era 

quase (1980): 

lín 

uá Kuá 

ze Shin 

e 

 za 

essa Líng (uá) Ming 

   ua 

    Xing 

     A 

 

  (LEMINSKI, 1980, sem página) 
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 A escrita predominante ao longo do poema não se enquadra nas regularidades de 

nenhuma língua. Esse é um primeiro fator que pode indicar a predominância e 

autonomia do significante. É possível apelar para duas maneiras distintas de leitura. A 

primeira é estabelecendo o seguinte recorte fônico: “Língua quase chinesa, essa língua 

míngua, xinga”. Apesar da escrita não se enquadrar nas regularidades ortográficas da 

língua portuguesa, o poema permite esse recorte levando-se em consideração o aspecto 

fônico. Nesse sentido, é possível estabelecer outro recorte: “líng uá // kuá ze shin e zá // 

é sa líng uá // xing á // ming uá”. Nesse caso o aspecto fônico há uma imitação da 

prosódia de alguma língua ocidental, visto, por exemplo, a variação de entonação ao 

longo da leitura. De certo modo, há um encaminhamento para uma homofonia 

translinguística, o que aproximaria dos recursos constituídos na obra de Joyce. 

 

Considerações finais 

 

 É importante esclarecer que as propostas aqui apresentadas visam a um alcance 

pontual e específico, que são apenas os estilos de escrita cuja ênfase recai na 

manipulação formal da linguagem, isto é, na instância do significante. Como afirmou 

Paulo Leminski no ensaio “Forma é poder” (2012): “Preocupações com a ‘forma’ 

obscurecem o ‘conteúdo’” (LEMINSKI, 2012, p. 100), isto é, quando o foco incide na 

forma da linguagem, o conteúdo torna-se menos evidente. Sendo assim, é possível 

assumir outra postura de leitura, cuja atenção também incide na forma. 

 Desse modo, quando a leitura recai no significante, o processo de leitura torna-se 

descritivo, isto é: descreve-se os mecanismos de funcionamento da cadeia significante. 

A partir daí é possível inferir o que Lacan chamou de “efeitos de significante”, que não 

são, necessariamente, os sentidos esperados pelo que se tem de enunciado, mas a 

formação de outras possibilidades de leitura. 

 Por fim, apesar do corpus de análise neste artigo ser restrito, permanece em 

aberto a possibilidade de sua ampliação noutras obras que se enquadram no estilo de 

escrita abordado, a exemplo de: Paradiso, de Lezama Lima; Big Bang, de Severo 

Sarduy; Catatau, de Paulo Leminski, entre outras. 
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TRAÇOS GRADUAIS E DESCONTÍNUOS 

NAS LETRAS DE MÚSICA DE RAIZ 

 

Patrícia Cardoso Batista (G-UENP/CJ) 

Orientadora: Vera Maria Ramos Pinto (UENP/CJ) 

 

 

Resumo: Neste artigo, apresentamos análise de fenômenos linguísticos, no nível 

fonético-fonológico, presentes nas letras de música de raiz, que caracterizam o falar 

rural, considerado “falar caipira” e, ainda, bastante discriminado socialmente. Com base 

em estudos advindos da Sociolinguística Variacionista, como também da Estilística, 

escolhemos a letra da música “Marvada Pinga”, de Ochelsis Laureano, interpretada por 

Inezita Barroso para nossa análise. Sendo assim, pretendemos mostrar dois grandes 

conjuntos de traços linguísticos: aqueles que aparecem na fala de todos os brasileiros, 

independentemente de sua origem social, regional, chamados de traços graduais; e 

aqueles que aparecem, principalmente na fala dos brasileiros de origem humilde, de 

pouca ou nenhuma escolaridade, de antecedentes rurais, chamados de traços 

descontínuos. Para tanto, a base teórica do nosso trabalho foi pautada nos estudos de 

Labov (2008[1972]); Monteiro (2005); Bortoni – Ricardo (2004, 2005) e Bagno (2007). 

 

Palavras-chave: Metaplasmos. Música raiz. Variação linguística  

 

Introdução 

A Língua Portuguesa, desde o Latim, passou por diversos processos de 

transformações fonéticas até resultar na língua que hoje conhecemos, segundo Botelho 

(1993). Esses processos de transformação, pelos quais a língua passou, chamam-se 

metaplasmos, e podemos observá-los, ainda, atualmente, agindo e transformando a 

nossa língua. 

Essas mudanças podem ser vistas, principalmente, na oralidade, como em 

conversas informais, quando os usuários da língua fazem usos dos metaplasmos por 

aumento, por supressão, por transposição e por transformação. Desse modo, os 

metaplasmos podem ser vistos em diversas letras de músicas sertanejas de raiz ou letras 

de “músicas caipiras”. 

Sendo assim, levando em consideração a ocorrência dos metaplasmos em letras 

de música de raiz, apresentamos análise de fenômenos linguísticos, no nível fonético-
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fonológico, presentes nas letras de música sertanejas de raiz, que caracterizam o falar 

rural, considerado “falar caipira” e, ainda, bastante discriminado socialmente. 

 Com base em estudos advindos da Sociolinguística Variacionista, como também 

da Estilística, escolhemos a letra da música “Marvada Pinga”, de Ochelsis Laureano, 

interpretada por Inezita Barroso para nossa análise.  

Por meio da análise dos metaplasmos presentes na letra dessa música, 

pretendemos mostrar dois grandes conjuntos de traços linguísticos: aqueles que 

aparecem na fala de todos os brasileiros, independentemente de sua origem social, 

regional, chamados de traços graduais (BAGNO, 2007); e aqueles que aparecem, 

principalmente, na fala dos brasileiros de origem humilde, de pouca ou nenhuma 

escolaridade, de antecedentes rurais, chamados de traços descontínuos (BAGNO, 2007).  

Para tanto, a base teórica do nosso trabalho foi pautada nos estudos de Labov 

(2008[1972]); Monteiro (2005); Bortoni – Ricardo (2004, 2005) e Bagno (2007). 

 

 

Transformações Fonéticas: Latim>Português  

 

De acordo com Monteiro (2005), denominam-se metaplasmos os desvios ou 

alterações que incidem na forma das palavras, em sua constituição sonora. Essas 

modificações, são as mesmas que ocorrem na evolução da língua. Foi, assim, que o 

latim vulgar se transformou em português. 

A seguir, apresentamos os tipos de metaplasmos e sua classificação de palavras 

do latim para o português e sua evolução, de acordo com (CARVALHO & 

NASCIMENTO, 1981). 

 

 Metaplasmos por aumento 

Prótese: aumento de fonema no início da palavra. statua > estátua 

Epêntese: acréscimo de fonema no meio do vocábulo. Stella > estrela 

Paragoge: aumento no fim. ante > antes (aglutinação: minacia > ameaça )  
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 Metaplasmos por supressão 

Aférese: supressão de fonema ou sílaba no início da palavra.  acume > agume > gume 

Síncope: queda de fonema (s) no meio do vocábulo. pede > pee > pé 

Apócope: supressão no fim da palavra. mare >mar 

Crase: pede > pee > pé 

 

 Metaplasmos por transposição 

a) Do acento (hiperbibasmo) 

1. diástole: pônere > pônere 

2. sístole: pantânu > pântano 

 

b) De fonemas metátese: semper  >  sempre 

hipértese: capio >   caibo 

  

Metaplasmos por transformação 

Vocalização: nocte > noite 

Consonantização: iactu > jeito 

Nasalização: luna > lua  > lua 

Desnasalização: luna > lua > lua inalar: ipse  > esse  

Dissimilação: liliu > lírio 

Sonorização ou abrandamento: apotheca  > abodega 

Palatização: hodie  > hoje 

Assibilação: bellitia > beleza 

Ditongação: avena > avea >  aveia 

Monotongação ou redução: aurícula  >  oricla  >  orelha 

Apofonia: in + barba: imberbe 

Metafonia: tepidu  >  tíbio 
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 Origem do falar caipira 

Para tratar da variante caipira, devemos recorrer à história de nossa língua. 

Segundo Guimarães (2004), em nosso país, o português foi imposto como língua oficial.  

Assim, foram reduzidas cerca de 1200 línguas que eram faladas antes da 

colonização. Apenas a Língua Portuguesa se consolidou como legítima e oficial, 

excluindo as línguas de origem indígena e africana.  

Desse modo, foi posta no sistema escolar, porém nem todos tiveram acesso 

plenamente a essa língua. Faraco, a esse respeito, assevera:  

 

Cada estado de língua, definível no presente ou em qualquer ponto do 

passado, é sempre resultado de um longo e contínuo processo 

histórico; do mesmo modo que, em cada momento do tempo, as 

mudanças estão ocorrendo, ainda que  imperceptíveis aos falantes. 

Dessa maneira, se o português do século XIII era diferente do 

português de hoje, o português do futuro será diferente do de hoje: 

entre eles há um ininterrupto processo de mudança. (1991, p. 45) 

 

 

Já Martins (2007) afirma que o dialeto caipira resultou da hibridação da língua 

metropolitana com os falares indígenas. Então esse dialeto teria se refugiado no interior 

do Brasil, onde era menor a repressão linguística. Atualmente, o dialeto caipira 

encontra-se em pequenas localidades, também na fala de pessoas idosas, influenciadas 

pela antiga educação. 

Complementando a importância de entendermos a história da língua e as 

transformações fonéticas, Faraco menciona: 

 

Disso tudo, tiramos duas lições importantes para quem se inicia em 

linguística histórica. A primeira é que não devemos estudar os 

fenômenos isoladamente: é preciso sempre abordá-los no conjunto de 

outros fatos da história da língua, e até mesmo da história da 

subfamilia ou da família a que ela pertence. (FARACO, 1991, p.58) 

 

 

Entretanto, apesar dos fatos históricos que explicam os metaplasmos, o falar 

caipira, sofre com o preconceito linguístico, pois, ainda, na sociedade, nas escolas, em 

grande maioria, é considerado que apenas existe uma língua correta, aquela encontrada 
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gramaticalizada e dicionarizada, ensinada e perpetuada pela escola, considerando as 

demais formas erros.  

 Bagno (2007 , p .207), porém,  completa:  “essas diferenças , se bem analisadas,  

revelam ser muito poucas quando comparamos com as semelhanças que existem” . Com 

essa afirmação, podemos entender que há muito mais coisa em comum entre as 

variantes caipiras utilizadas na música com a fala de qualquer cidadão escolarizado em 

sua língua falada de forma espontânea no cotidiano.   

 

Análise dos traços graduais e descontínuos na música “Marvada Pinga” 

 

Tomamos como objeto de análise a música “Marvada Pinga”, interpretada por 

Inezita Barroso, que tornou a música conhecida pelo Brasil todo.  

Além de tocar viola e cantar uma moda caipira, Inezita ficou reconhecida como 

grande conhecedora do folclore brasileiro.  

 

Marvada Pinga 

(Ochelsis Laureano) 

Cantora: Inezita Barroso 

 

Com a marvada pinga 

É que eu me atrapaio 

Eu entro na venda e já dou meu taio 

Pego no copo e dali nun saio 

Ali memo eu bebo 

Ali memo eu caio 

Só pra carregar é que eu dô trabaio 

Oi lá 

Venho da cidade e já venho cantando 

Trago um garrafão que venho chupando 
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Venho pros caminho, venho trupicando, xifrando os barranco, venho cambetiando 

E no lugar que eu caio já fico roncando 

Oi lá 

O marido me disse, ele me falo: "largue de bebê, peço por favô" 

Prosa de homem nunca dei valô 

Bebo com o sor quente pra esfriar o calô 

E bebo de noite é prá fazê suadô 

Oi lá 

Cada vez que eu caio, caio deferente 

Meaço pá trás e caio pá frente, caio devagar, caio de repente, vô de corrupio, vô 

deretamente 

Mas sendo de pinga, eu caio contente 

Oi lá 

Pego o garrafão e já balanceio que é pá mor de vê se tá mesmo cheio 

Não bebo de vez porque acho feio 

No primeiro gorpe chego inté no meio 

No segundo trago é que eu desvazeio 

Oi lá 

Eu bebo da pinga porque gosto dela 

Eu bebo da branca, bebo da amarela 

Bebo nos copo, bebo na tijela 

E bebo temperada com cravo e canela 

Seja quarqué tempo, vai pinga na guela 

Oi lá 

Ê marvada pinga! 

Eu fui numa festa no Rio Tietê 

Eu lá fui chegando no amanhecê 

Já me dero pinga pra mim bebê 

Já me dero pinga pra mim bebê e tava sem fervê 

Eu bebi demais e fiquei mamada 
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Eu cai no chão e fiquei deitada 

 

Na análise da música, observamos que o compositor empregou o português não 

padrão, o que pode ser entendido como tentativa de reproduzir a língua falada, por uma 

grande maioria de brasileiros.  

Já que ficou famosa em todo Brasil, na letra dessa música, pode ser observado 

traços graduais, que são aqueles utilizados por todos falantes, independentemente de sua 

classe social ou escolaridade.  

A diferença está na periodicidade em que são usados. Em geral, eles aparecem 

nas falas do dia a dia, em situações menos monitoradas, assim não são estigmatizados. 

Como: tava/ estava, fervê/ ferver, pra/ para, pros/ para os, amanhecer/ amanhecê, etc. 

Já os traços descontínuos são aqueles encontrados na fala das variedades de 

desprestigio; que são as que mais aparecem na música, como: marvada, dero, quarqué, 

inté, gorpe, memo, atrapaio, taio, trabaio, cambetiando, entre outras.   

Ao proferirem essas palavras, as pessoas são alvos de preconceito linguístico, 

pois essa variedade é associada a pessoas sem acesso à cultura ou educação formal, 

chamadas de “caipiras”, o que vem causando uma “violência simbólica” há décadas em 

nosso país, de acordo com Faraco (2008).  

 

 Resultados: metaplasmos na música 

 

Dada a letra da música, recordamo-nos o quanto, neste caso, os metaplasmos 

garantem a sonoridade da música que destacamos para a análise. 

 

 Metaplasmos por aumento: na letra da música analisada, encontramos um 

metaplasmo: 

a) Prótese: inserção de um fonema no início da palavra: esvaziar > desvazeio 

  

Metaplasmos por supressão: encontramos várias palavras que se encaixam nessa 
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categoria com supressão, característica da fala caipira.  

a) Aférese: supressão de um fonema (ou uma sílaba) do início de um vocábulo: 

estava>tava; está>tá; ameaçou>meaço.  

b) Apócope: suprime um fonema no final do vocábulo: calor > calô; fazer > faze; beber 

> bebê; favor > favô; valor > valô; ferver > fervê; amanhecer > amanhecê; qualquer 

>quarqué.  

c) Síncope: supressão de fonemas no meio: para> pra; mesmo> memo; para> pá; para 

os> pros; olha lá> Oi lá.     

 Metaplasmos por transposição: encontramos também somente uma palavra nessa 

categoria. 

a) Metátese: é a transposição de um fonema em uma mesma sílaba de um vocábulo: 

perguntar > preguntar. 

 

 Metaplasmos por transformação: na música analisada encontramos predominância 

por palavras que sofreram transformação. 

a) Desnasalação: é o processo de transformação de um fonema nasal a um fonema 

oral: dero> deram.  

b) Rotacismo: é a transformação do fonema /l/ em /r/:– malvada>marvada; soldado > 

sordado; sol> sor; golpe> gorpe.                   

c) Monotongação: é a transformação ou redução de um ditongo em uma vogal: dou> 

dô; vou>vô; larguei > largue.  

d) Metafonia: é a alteração do timbre ou altura de uma vogal: diretamente> 

deretamente; diferente> deferente; tropeçando > trupicando; goela >  guela. 

e)  Nasalação: é a transformação de um fonema oral a um fonema nasal: até > inté;  

f) Sonorização (ou abrandamento) é a transformação de um fonema surdo, em posição 

intervocálica, à sua homorgânica sonora: cambaleando > cambetiando.  

g) Despalatização: é a transformação de fonemas palatais em um nasal ou oral: 

atrapalho> atrapaio; talho >taio; trabalho > trabaio.   
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 Considerações finais 

 

  Observamos, por meio de nossa análise, que quase sempre ocorrem os mesmos 

metaplasmos, com predominância de metaplasmos por transformação e vários por 

supressão.  

  A música analisada ficou famosa em todo país. Isso nos levou a considerar que 

temos um pouco desse modo caipira em nossa fala também (traços graduais), e que 

o estudo diacrônico da língua é a reflexão desta, e é de suma importância, pois 

conhecemos as transformações que percorreu, obtendo uma explicação das 

discrepâncias entre língua padrão e não padrão. 

  Nosso intuito, portanto, foi o de mostrar que traços comuns das comunidades 

rurais também são usados por falantes da variedade culta em seu dia a dia, quando em 

situações menos monitoradas. Sendo assim, há traços graduais (presentes na fala da 

maioria dos faltantes) e os traços descontínuos (típico do falar caipira) ficam mais 

restritos aos falantes de pouca ou quase nenhuma escolaridade. 
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VARIAÇÃO LÉXICO-SEMÂNTICA NA FALA DE PERNAMBUCANOS 

 

Danilo Santos Ferreira (G-UENP/CJ) 

Orientadora: Vera Maria Ramos Pinto (UENP/CJ) 

 

 

Resumo: Neste trabalho, apresentamos Questionário Semântico-Lexical (QSL) usado 

para a realização de pesquisa de campo com falantes nativos do estado de Pernambuco, 

município de Ipojuca, praia de Porto de Galinhas. A pesquisa teve como objetivos: i)  

realizar um retrato sincrônico do português falado por pernambucanos, sob o viés 

léxico; ii) fazer um levantamento  das lexias coletadas na entrevista com  falantes de 

Ipojuca, PE; iii) verificar se as lexias coletadas são registradas no dicionário de dialetos  

nordestinos ou de Pernambuco, principalmente. O QSL foi desenvolvido a partir do 

método Geolinguístico, modelo onomasiológico, com questões baseadas e adaptadas do 

Atlas Linguístico do Brasil (ALIB, 2001) e de Bergamini (2011).  

 

Palavras-chave: Variação linguística. Questionário Semântico - Lexical. Português 

Falado. Pernambucanos. 

 

 

Introdução 

 

 

Diante da diversidade linguística brasileira, não é difícil imaginar a grande 

variedade lexical que encontramos nas diferentes regiões do nosso país. Assim, 

podemos pensar em um brasileiro, em uma situação corriqueira, como fazendo um 

pedido em um restaurante:  se ele estiver em Pernambuco, vai pedir macaxeira cozida. 

Mas, se o cenário for o sul do País, o mesmo prato terá nome de aipim ou mandioca. 

Essa variação acontece porque aipim, macaxeira e mandioca são variantes 

lexicais, ou seja, há mais de um vocábulo para designar a mesma coisa, seja por 

decorrência de restrições geográficas, históricas ou sociais. 

De  acordo  Coelho et al  (2010), variante é definida como cada uma das formas 

diferentes de se dizer a mesma coisa. No léxico, diz respeito à existência de um ou mais 

vocábulos para dizer a mesma coisa, dependendo da região do falante, da classe social, 

da escolaridade etc....  
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Neste trabalho, então, apresentamos pesquisa de campo que teve como 

objetivos: i)  realizar um retrato sincrônico do português falado por pernambucanos, sob 

o viés léxico; ii) fazer um levantamento  das lexias coletadas na entrevista com  falantes 

de Ipojuca, PE; iii) analisar  as ocorrências de  lexias variantes  usadas pelos falantes 

pernambucanos em 11 campos semânticos do QSL, no quesito  variantes diatópicas 

(regionais); iv) verificar se as lexias coletadas são registradas no dicionário de dialetos  

nordestinos ou de Pernambuco especificamente.  

 

Metodologia 

Em agosto de 2016, no período de 20/08/2016 a 27/08/2016, aproveitando 

viagem a Porto de Galinhas, para turismo, aproveitamos para realizar esta pesquisa de 

campo, que buscou variantes linguísticas lexicais, faladas por pernambucanos.  

O método usado para a pesquisa foi  o qualitativo – quantitativo, realizado por 

meio de entrevistas dirigidas, as quais foram gravadas.  

Os entrevistados responderam perguntas de Questionário Semântico – Lexical 

(QSL), modelo onomasiológico, referentes a 11 campos semânticos: 1) fenômenos 

atmosféricos/temporais; 2) denominações hortifrúti; 3) comportamento social;4) 

brincadeiras infantis; 5) jogos e brincadeiras; 6) objetos de casa; 7) 

alimentação/cozinha; 8) vestuário e acessórios; 9) ciclos do corpo humano; 10) ciclos da 

vida; 11) partes do corpo humano.  

 As perguntas do Questionário Semântico Lexical (QSL) foram adaptadas do 

QSL do Atlas Linguístico do Brasil (ALIB, 2001) e de Bergamini (2011) e respondidas 

por três pessoas nascidas no Estado de Pernambuco, dois homens e uma mulher. 

O critério adotado para a coleta de dados foi ser natural de Pernambuco, faixa 

etária dos 18 aos 25 anos; 26 aos 40 anos; e 50 ou mais. Os informantes são: 2 homens e 

1 mulher nascidos no estado de Pernambuco, moradores da cidade de Ipojuca, PE. 

Os dois homens são taxistas : um com 29 anos e o outro com 51 anos ; A mulher 

é recepcionista de hotel e tem   23 anos. 
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            Realizadas as  entrevistas, retornando a Jacarezinho, iniciamos a transcrição das 

respostas dadas pelos entrevistados às 11 questões do QSL.Em seguida, transpusemos 

as respostas dos informante em uma tabela, para melhor visualização dos dados e da 

análise  dos resultados das lexias variantes.  

            O informante A é mulher, recepcionista de um hotel em Ipojuca, PE, 23 anos; o 

informante B é o taxista de  51 anos e o informante C é o taxista de 29 anos.  

 

Questionário Semântico – Lexical 

O Questionário Semântico Lexical (QSL) é um dicionário  elaborado a partir de 

campos semânticos, cujo objetivo é ativar, no sujeito (informante), zonas de 

significação, de maneira que a resposta fornecida seja uma das possíveis variantes de 

uma palavra, expressão. 

   O modelo onomasiológico parte do conceito existente, do significado concreto 

da palavra, para o significante.  Este modelo   é  fornecido pelo método Geolinguístico, 

pois  permite a sistematização das lexias, de maneira que possam ser comparadas entre 

si em relação às variáveis sociolinguísticas após o final da coleta de dados. 

 

 Algumas perguntas do questionário utilizadas na entrevista 

 

• Como é chamado o homem que não se contenta com uma mulher só, que gosta de 

ter, de conquistar, várias mulheres ao mesmo tempo? 

• A mulher que espera um filho está .... 

• Como se chama a pessoa que tem uma conversa maçante, desagradável, que 

incomoda os outros? 

• Como se chama a marca (cicatriz) que temos no meio do abdômen (barriga), que 

pode ter vários formatos: fundo, saltado para fora entre outros.
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A Pesquisa em  Ipojuca 

Ipojuca (água escura) é um município brasileiro do estado de Pernambuco. É um 

dos integrantes da  Região Metropolitana do Recife, distando cerca de 43 quilômetros ao 

sul da capital pernambucana. Ocupa uma área territorial de cerca de 514,8 km², tendo 

0,368 km² desse total formando a  área urbana municipal,  e os 514,5 km² constituindo 

a zona rural.  

O município se destaca por possuir o terceiro maior  Produto Interno Bruto (PIB) 

de Pernambuco, impulsionado principalmente pelo turismo no seu litoral, com praias de 

águas cristalinas internacionalmente conhecidas, como: Praia de Muro Alto, Praia de 

Maracaípe, Praia do Cupe e de  Porto de Galinhas, local específico da nossa pesquisa.  

 

Respostas obtidas pelos informantes A,B e C 

Tabela 1 

 

CAMPO 

SEMÂNTICO 

  

PERGUNTAS  

  

RESPOSTAS 

INFORMANTE 

A 

 

RESPOSTAS 

INFORMANTE 

B 

 

 

  RESPOSTAS  

INFORMANTE     

C 

  

 

   LEXIA  

PROTOTÍ 

    PICA  

 

1) Fenômenos 

Atmosféricos/ 

Temporais 

Como se chama 

o fenômeno da 

natureza todo 

colorido que 

aparece no céu 

sempre depois 

da chuva?  

 

 

ARCO-ÍRIS 

 

 

ARCO-ÍRIS  

 

 

ARCO-ÍRIS  

    

 

ARCO-ÍRIS 

    

   

 

2) Denominções                 

Hortifruti 

   

  

Como se chama 

a banana que 

nasce grudada, 

junta, uma da 

outra? 

  

 

INCONHA  

  

  

     GÊMEA 

 

 

GÊMEAS  

 

 

FELIPE, 

GÊMEA

, DUPLA 
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Tabela 2  

 

   CAMPO 

SEMÂNTICO  

  

 

 

 

PERGUNTAS  

  

 

 

RESPOSTAS 

INFORMANT

E A 

 

 

 

RESPOSTAS 

INFORMANT

E     B 

 

 

 

RESPOSTAS 

INFORMANTE 

C 

  

 

 

LEXIA  

PROTO

TÍPICA  

 

 

3) Convívio/ 

Comportamento 

social 

Como é chamado o 

homem que não se 

contenta com uma mulher 

só, que gosta de ter, de 

conquistar, várias 

mulheres ao mesmo 

tempo? 

 

 

MULHERENGO 

 

 

 

MULHERENG

O/ 

           OU 

RAPARIGUEI

RO 

 

 

 

 

RAPARIGUEIRO 

 

 

MULHER

ENGO  

 

 

4) Convívio social/ 

comportamento  

Como se chama a pessoa 

que tem uma conversa 

maçante, desagradável, 

que incomoda os outros? 

  

              

  CABULOSA  

  

CABRA 

CABULOSO 

OU CABRA 

CHATO 

MESMO 

 

CABULOSA, NÓ 

CEGA  

 

 

CHATO  

 

 

5) Brincadeiras 

infantis  

 

Como se chama o 

brinquedo feito de varetas 

cobertas de papel que se 

empina no vento por meio 

de uma linha? 

 

 

      PIPA  

 

 

 

PAPAGAIO, 

PIPA É UM 

NEGÓCIO 

MAIS CHIQUE  

 

 

PAPAGAIO  

 

 

PAPAGAI

O/PIPA 

   

   

6) Jogos e 

brincadeiras  

  

Como é chamado o jogo 

com bola de vidro maciço, 

que consiste em um 

círculo desenhado no 

chão, onde os jogadores 

devem, com um impulso 

do polegar, jogar a 

bolinha.  

  

  

     

 

XIMBRA          

  

  

 

BOLA DE 

GUDE E UNS 

CHAMAM 

XIMBRA  

 

 

 

 

BOLA DE GUDE  

 

 

 

BOLA DE 

GUDE  

 

7) Objetos/ casa 

 

Lugar onde se estende 

roupa para secar? 

 

VARAL 

 

 

VARAL 

MEMO 

 

VARAL 

 

VARAL 

 

8)Alimentação/ 

       cozinha 

 Iguaria preparada com 

milho branco 

que se cozinha inteiro com

 leite de 

vaca ou de coco, temperad

a com açúcar e canela? 

 

 

MUNGUZÁ 

 

CANJICA, 

MANGUZÁ, 

PAMONHA 

 

 

MUNGUZÁ 

 

CANJI- 

CA 
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Tabela 3 

 

  CAMPO 

SEMÂNTICO  

 

PERGUNTAS  

 

RESPOSTAS 

INFORMAN

TE 

A 

 

RESPOSTAS  

INFORMANTE B 

 

RESPOSTAS 

INFORMANTE C 

  

   LEXIA  

PROTOTÍPICA 

 

9) 

Vestuário/aces-

sórios  

Como se chama o 

calçado, usado há muito 

tempo, de tecido (lona) e 

solado de cordas 

trançadas?  

 

 

COME 

QUIETO  

 

 

ALPARCATAS  

 

 

SANDÁLIA  

 

 

ALPARGATAS  

 

 

 

10) Ciclos do corpo 

humano  

Como se chama o 

cheiro forte que 

muitas pessoas têm 

debaixo do braço?  

 

 

SUVAQUE

RA  

 

 

SUVAQUERA  

 

 

SUVAQUEIRA  

 

 

SUOR  

 

11) Ciclo da vida  

 

A mulher que 

espera um filho 

está?  

 

BUCHUDA  

 

PRENHA OU 

BUCHUDA  

 

BUCHUDA  

 

GRÁVIDA  

 

 

12) Parte do corpo 

humano  

 

Como se chama a 

parte posterior e 

arredondada do pé 

humano, que muitas 

vezes chega até a 

rachar?  

 

 

 

CALCANHA

R  

 

 

 

CALCANHAR  

 

 

 

CALCANHÁ  

 

 

 

CALCANHAR  

 

 

 

13) Parte do corpo 

humano  

 

Lugar embaixo do 

braço que produz 

um odor, 

desagradável?  

 

 

SUVACO  

 

 

SUVACO/  

AXILA  

 

 

SUVACO  

 

 

AXILA  

 

14) Parte do corpo 

humano  

Nome da 

marca/cicatriz que 

temos no meio do 

abdômen, barriga, 

que pode ter vários 

formatos: fundo, 

saltado  para fora 

entre outros?  

 

 

IMBIGO  

 

UMBIGO /ou 

IMBIGO   

 

 

UMBIGO  

 

 

UMBIGO  
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Análise dos dados  da entrevista com pernambucanos 

 

Na questão 1 do campo semântico fenômenos atmosféricos/ temporais  “Como se 

chama o fenômeno da natureza todo colorido que aparece no céu sempre depois da 

chuva?”, todos os informantes responderam de acordo com a lexia prototípica arco-íris sem 

variante lexical. 

Já na questão 2, do campo semântico denominações  Hortifruti “Como se chama a 

banana que nasce grudada, junta, uma da outra?” o informante A respondeu com variante 

lexical inconha; já o informante B e C responderam com a lexia prototípica gêmea. 

Na questão 3, do campo semântico convívio/ comportamento social “Como é 

chamado o homem que não se contenta com uma mulher só, que gosta de ter, de 

conquistar, várias mulheres ao mesmo tempo?” Os informantes A e B responderam 

mulherengo, segundo a lexia prototípica e o informante B, ainda, respondeu com a 

variante lexical raparigueiro; o informante C respondeu com a variante lexical, 

raparigueiro. 

Ainda em outra questão  do campo semântico convívio/ comportamento social, 

questão 4,  “Como se chama a pessoa que tem uma conversa maçante, desagradável, que 

incomoda os outros?” todos os informantes responderam com variante lexical, cabulosa, 

cabra cabuloso, cabra chato, cabulosa, nó cega. 

Na questão 5, campo semântico brincadeiras infantis “Como se chama o brinquedo 

feito de varetas cobertas de papel que se empina no vento por meio de uma linha?” todos 

responderam de acordo com a lexia prototípica papagaio e pipa. 

Já na questão 6, campo semântico jogos e brincadeiras “Como é chamado o jogo 

com bola de vidro maciço, que consiste em um círculo desenhado no chão, onde os 

jogadores devem, com um impulso do polegar, jogar a bolinha”,  Os informantes B e C 

responderam de acordo com a lexia prototípica bola de gude, o informante B também 

respondeu com variante lexical ximbra e a informante A respondeu com a variante lexical 

ximbra. 
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Na questão 7, campo semântico objetos/casa “Lugar onde se estende roupa para 

secar?” todos os informantes responderam de acordo com a lexia prototípica varal. 

Já questão 8, campo semântico alimentação/cozinha “Nome da iguaria preparada 

com milho branco que se cozinha inteiro com leite de vaca ou de coco,  temperada 

com açúcar e Canela?” Todos os informantes usaram a variante lexical manguzá. O 

informante B, além de responder manguzá, citou também pamonha e  a lexia prototípica 

canjica.  

Na questão 9, campo semântico vestuário/acessórios “Como se chama o calçado, 

usado há muito tempo, de tecido (lona) e solado de cordas trançadas?” O informante B 

respondeu segundo a lexia prototípica alpargatas, a informante A respondeu com variante 

lexical come quieto e o informante C respondeu sandália. 

O campo semântico ciclos do corpo humano, questão 10, “Como se chama o cheiro 

forte que muitas pessoas têm debaixo do braço?” Todos os informantes responderam com 

variante lexical suvaqueira. 

Na questão 11, campo semântico ciclo da vida “A mulher que espera um filho está 

...”  Os informantes responderam com variante lexical buchuda, e o informante B ainda 

disse uma outra variante lexical prenha.  

Na questão 12, campo semântico parte do corpo humano “Como se chama a parte 

posterior e arredondada do pé humano, que muitas vezes chega até a rachar? Os 

informantes responderam de acordo com a lexia prototípica calcanhar/ calcanhá. 

Já na questão 13, campo semântico também parte do corpo humano “Como se 

chama o lugar embaixo do braço que produz um odor, muitas vezes desagradável?” Todos 

os informantes responderam com a variante lexical suvaco. O informante B, além de 

suvaco, mencionou que outras pessoas falavam que  é axila,  a lexia prototípica. 

Na última questão 14, campo semântico  parte do corpo humano “Como se chama a 

marca (cicatriz) que temos no meio do abdômen (barriga), que pode ter vários formatos: 

fundo, saltado  para fora entre outros?” Os informantes A e B responderam com variante 

fonológica  imbigo, entretanto, o informante B também disse que as pessoas falavam 

umbigo;   já o informante C respondeu de acordo a lexia prototípica umbigo. 
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Considerações finais 

A aplicação do QSL resultou em uma amostra de 52 ocorrências usadas pelos 

informantes  pernambucanos, com  10 lexias, consideradas variantes regionais, registradas 

em dicionários de falas típicas do Nordeste, como o Dicionário  de Cearês, de Marcos  de 

Gadelha, 2010.  

Ainda, por meio da pesquisa realizada com os informantes de Pernambuco, 

observamos que a jovem de 23 anos e o rapaz de 29 anos foram mais conservadores com 

as respostas, usando variantes em pernambuquês, se comparando com o homem mais 

velho que demonstrou ter conhecimento de outras variantes, das lexias prototípicas.  

Isso se deve ao fato, pressupomos, de ele ser taxista, de ter mais experiência vivida, 

por  estar sempre em contato com turistas de outras regiões.   

Não ocorreu variação lexical para as respostas das questões nº 1,º 5,nº 7,fenômeno 

da natureza, arco- íris, brincadeiras infantis papagaio/pipa e objetos de casa varal,  

respectivamente E, nas respostas às questões n º 12 parte do corpo humano, cuja resposta 

era calcanhar, houve uma variante fonológica, com a supressão do /r/ final 

calcanhar/calcanhá,  e na questão de nº 14, também parte do corpo humano, houve a 

variante fonológica umbigo/imbigo, neutralização  dos fonemas u/i. 

Para as demais perguntas, encontramos variação lexical regional, comparadas às 

lexias prototípicas. A aplicação do QSL permitiu-nos constatar o que os estudos 

sociolinguísticos já comprovaram, o Brasil é um pais miscigenado, com muitas variedades 

lexicais devido a sua grande extensão territorial, às mudanças no tempo, à faixa etária, ao 

nível de escolaridade, à profissão , a etnias, dentre outros. 

Sendo assim, sob o viés do léxico, também é possível conhecermos as 

particularidades que envolvem a constituição da língua no país (BERGAMINI, 2011).  
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VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NOS NÍVEIS LEXICAL E MORFOLÓGICO  
NA PUBLICIDADE 

 
Eduardo Sae Bonoto  

(GP Leitura e Ensino/ PICV – UENP/ CLCA/CJ) 
Orientadora: Vera Maria Ramos Pinto 

 (GP Leitura e Ensino – UENP/CLCA/CJ) 
 
 

Resumo: Neste artigo, apresentamos resultado preliminar de pesquisa em anúncios 

publicitários que tem como objetivo estudar e refletir sobre a heterogeneidade da língua 

portuguesa e os fenômenos de variação e mudança linguística. Essa pesquisa faz parte do 

Projeto de Pesquisa Variação e mudança linguística em anúncios publicitários, 

apresentado ao PIBIC-V, vinculado ao GP Leitura e Ensino do CLCA- UENP/CJ,  do qual 

sou integrante. Nesse trabalho, focamos na análise da variação linguística nas mensagens 

publicitárias de revistas semanais e mensais e de sites especializados em publicidade, de 

várias décadas do século passado e desse século, no que diz respeito à variação em nível 

lexical e em nível morfológico. Por meio dos dados coletados, verificamos se as variedades 

linguísticas encontradas em nosso corpus constituem-se casos de variação ou mudança 

linguística. O embasamento teórico principal, para a realização da pesquisa, é pautado em: 

Labov (1972), nos estudos de Tarallo (2001), Camacho (1998,2011), Monteiro (2002), 

Bortoni - Ricardo (2004, 2005, 2008), Bagno (2007), Coelho et al (2010), dentre outros. 

Palavras-chave: Sociolinguística. Variação linguística. Mudança linguística.  Publicidade. 

 

 Introdução 

Tendo em vista a heterogeneidade da língua portuguesa, precisamos aceitar as 

variedades linguísticas e estudar o que as provoca para entendermos o processo evolutivo 

linguístico do português brasileiro. 

Em consonância com a premissa de que a língua está sujeita a variações motivadas 

por fatores externos, Bortoni-Ricardo (2005) afirma que a estratificação social é 

claramente indicada pelo comportamento linguístico, pois os grupos sociais são 

diferenciados, isto é, são reconhecidos pelo uso da língua.  

Em sociedades como o Brasil, em que a distribuição desigual de renda perpetua, 

perpetua-se, também, a injusta distribuição de bens culturais, dentre eles, das formas 

valorizadas de falar. (BORTONI-RICARDO, 2005).  
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A partir deste enfoque, os PCN de Língua Portuguesa consideram que a escola tem 

fracassado na missão de desenvolver as habilidades de leitura e escrita, “[...] por não 

conseguir garantir o uso eficaz da linguagem, condição para que os alunos possam 

continuar a progredir até, pelo menos, o final da oitava série.” (BRASIL, 1998, p.19). 

Hoje, nono ano de ensino fundamental. 

Dessa forma, reconhece que tal deficiência perpassa exatamente pelo fato de a 

escola desconsiderar os antecedentes culturais e linguísticos do educando, fato que, 

segundo Bortoni-Ricardo (2005, p.15), é uma das consequências desastrosas do ensino da 

“língua culta” à grande parte da população que tem como língua materna variedades 

populares da língua, pois contribui para desenvolver, nesse educando, um sentimento de 

insegurança, além de não ser ensinada de forma eficiente a “língua-padrão”.  

Para Soares (2006), essa deficiência reside no fato de que a escola, por meio dos 

professores, difunde sua mensagem através da linguagem “legitimada”, desconsiderando a 

heterogeneidade linguística presente na escola. Essa linguagem, utilizada na escola, é a das 

classes dominantes, adquirida pela interação do seu grupo social, enquanto as camadas 

populares adquirem, por familiarização, outra linguagem, que não é considerada 

“legítima”, portanto, não compreendem nem se expressam através da linguagem utilizada 

na escola, tendo, como consequência, o fracasso escolar.  

A questão não é falar certo ou errado, mas saber qual forma de fala utilizar, 

considerando as características do contexto de comunicação, ou seja, saber adequar o 

registro às diferentes situações comunicativas. Falar bem é falar adequadamente, é 

produzir o efeito pretendido. (BRASIL, 1998, p. 32).  

Desse modo, propõe-se que, na escola, e especificamente na sala de aula, sejam 

ampliadas as situações de interação verbal, levando em consideração as diversas 

possibilidades de uso da língua. Conforme Barbosa et al (2014, p. 73) 

 

Tudo indica que um trabalho pautado nessa perspectiva pode apresentar 

resultados muito mais positivos para a educação linguística dos alunos, 

conduzindo-os para a conquista de sua autonomia, incluindo os falantes 

de variedades desprestigiadas nas práticas sociais valorizadas, 

propiciando, enfim, a todos a inserção nas culturas de letramento, marca 

principal da sociedade contemporânea. 
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Sendo assim,  por meio dos PCN da Língua Portuguesa, observamos que é preciso 

considerar as variedades da língua presente na escola, cabendo a ela promover a sua 

ampliação de forma que, progressivamente, durante os oito anos de ensino fundamental, 

cada aluno se torne capaz de interpretar diferentes textos que circulam socialmente, de 

assumir a palavra e, como cidadão, de produzir textos eficazes nas mais variadas situações 

(BRASIL, 1998, p. 23). 

Para que isso aconteça, temos, como recurso didático, ao nosso dispor, uma 

variedade enorme de gêneros textuais que trabalham tanto com a linguagem formal quanto 

com a linguagem  informal. Entretanto sabemos que muitos livros didáticos, apesar de 

trazerem diversos gêneros para o trabalho com a Língua Portuguesa, não exploram, com 

adequação, a proposta da variação linguística no contexto escolar. 

 A respeito  do trabalho com gêneros  discursivos/textuais, para a abordagem  da 

variação linguística, Marcuschi  assinala que “(...) o estudo dos gêneros textuais é uma 

fértil área interdisciplinar, com atenção especial para o funcionamento da língua e para as 

atividades culturais e sociais” (MARCUSCHI, 2008, p.256). 

 Isto posto, podemos considerar que, ao trabalhar com gêneros, os professores têm a 

oportunidade de utilizar materiais que contenham aspectos culturais e sociais reais, tendo 

em vista que os gêneros refletem o que a língua vem sendo atualmente - variável, dinâmica 

e de complexidade variável.  

Dessa forma, os gêneros tornam-se um auxílio para abordar os fenômenos 

linguísticos existentes, além de possibilitar o  trabalho e investigação da língua em suas 

variações no âmbito social real. Nosso estudo, então, tem como corpus o gênero anúncio 

publicitário. 

            

Variação linguística e mudança linguística 

Chamamos de Sociolinguística a área dos estudos linguísticos que considera a 

língua em seu contexto social. De acordo com os teóricos que fundamentam esse campo de 

estudo, a heterogeneidade presente de uma ou outra forma em todas as comunidades é 
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refletida diretamente na linguagem. Segundo Labov (2008, p. 21) “as pressões sociais 

estão operando continuamente sobre a língua, não de algum ponto remoto no passado, mas 

como uma força social imanente agindo no presente vivo”. Isso significa que a sociedade 

influencia de forma direta e constante a língua, e que esta é suscetível a alterações de 

ordem extralinguística. 

Labov evidencia que a variação na fala dos indivíduos se origina no âmbito interno 

à linguagem por meio de “processos em que o sistema linguístico interaja com as 

características fisiológicas ou psicológicas do indivíduo” (2008, p. 20). Essas variações, no 

entanto, podem acontecer de maneira regular e expandir seu uso a ponto de entrar em 

concorrência com formas já consideradas convencionais. Esse estado de transformação da 

língua, em que coexistem duas ou mais formas diferentes de representar a mesma ideia, 

denomina-se variação. Às formas coexistentes dessa representação, dá-se o nome de 

variantes.  

É importante notar que as variantes linguísticas recebem uma valoração social que 

atribuem a seus falantes certo prestígio ou depreciação. Conforme cresce o prestígio 

atribuído a uma das variantes em concorrência, cresce também sua aceitabilidade e 

frequência de uso numa determinada comunidade. Em uma relação de proporcionalidade 

inversa, o crescente prestígio de uma das formas ocasiona no desaparecimento da variante 

concorrente. Ocorre aí o que chamamos de mudança linguística, processo em que uma das 

formas em concorrência triunfa e a regularidade linguística em relação a essa variável é 

alcançada. 

Em relação à atribuição de valores às variantes, Bagno (2015, p. 67) aponta que “o 

problema não está naquilo que se fala, mas em quem fala o quê”, ou seja, o julgamento 

acerca das formas em variação é pautado predominantemente na visão social que se tem 

daqueles que as utilizam, dando espaço à ocorrência da prática preconceituosa em relação à 

língua, prática essa que, além de linguística, é também social. Justifica-se aí a necessidade 

de se conhecer e trabalhar com os conceitos de variação e mudança na escola, de modo a 

desenvolver nos alunos a consciência de que nenhuma das formas de utilização da 

linguagem é, por si só, ruim, pobre ou deficiente, e que toda a diversidade linguística do 
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português brasileiro é válida, explicável e parte integrante da constituição cultural do nosso 

país. 

 

 Tipos de variação 

  É comum a ideia de que variação linguística corresponde apenas à variação 

regional. Bagno (2007, p. 120), por exemplo, critica a abordagem das variações nos livros 

didáticos de Língua Portuguesa devido à forte tendência de se trabalhar esses tópicos 

apenas por meio de textos com variantes rurais, ignorando a existência dos diversos outros 

tipos de variedade, e tornando possível a interpretação equivocada de que as formas de 

falar nos grandes centros urbanos não variam.  

  No âmbito externo à linguagem, inúmeros fatores além do regionalismo podem 

influenciar a escolha, consciente ou não, de um falante por determinada forma linguística. 

No estudo considerado o precursor da sociolinguística variacionista, Willian Labov buscou 

associar as diferentes pronúncias dos ditongos /ay/ e /aw/ na ilha de Martha’s Vineyard a 

fatores extralinguísticos que pudessem explicar a ocorrência de uma ou outra forma. Na 

pesquisa, além de fatores linguísticos como a prosódia, o estilo e o léxico, foram 

considerados diversos elementos a respeito dos falante, a fim de estabelecer um vínculo 

entre a forma de falar desses informantes e os princípios sociais que os influenciassem na 

pronúncia do ditongo em estudo. Entre os fatores analisados, podemos destacar a região da 

qual vinha o informante, sua ocupação, o grupo étnico ao qual pertencia, sua idade e seu 

gênero.  

 Com as pesquisas de Labov, foi possível verificar que fatores sociais contribuem de 

forma significativa no comportamento linguístico de determinado grupo. A variação com 

motivação regional, por exemplo, mostra-se bastante evidente tanto no nível fonológico, 

por meio dos sotaques e das diferenças de pronúncia, quanto no nível lexical, através das 

diferentes palavras utilizadas para se fazer alusão a um mesmo referente. Em relação ao 

nosso idioma, essas diferenças podem ser percebidas tanto no contraste entre o português 

brasileiro e europeu, quanto no contraste entre o português do sul e do nordeste do país, 

por exemplo.  



 

342 
Anais do I Simpósio de Variação Linguística e Ensino da UENP, ano 1, n.1, Out. 2016.  

 Há também a chamada variação diastrática, causada por motivação social. Esse tipo 

de variação engloba diversos fatores, como o grau de escolaridade do falante, seu nível 

socioeconômico, seu gênero e faixa etária, por exemplo. Coelho et al (2012, p. 79) indicam 

que o nível socioeconômico é capaz de presumir determinados comportamentos 

linguísticos: os indivíduos pertencentes às camadas menos privilegiadas, por exemplo, 

tendem a fazer maior uso das variedades não padrão em relação àqueles que pertencem a 

grupos sociais mais ricos, o que está diretamente ligado ao grau de escolaridade, tendo em 

vista que o contato com a escola e a cultura letrada promove a proximidade com as 

variedades consideradas cultas da língua.  

 No entanto, é importante ressaltar que uma mesma pessoa é capaz de utilizar a 

linguagem de diferentes formas, dependendo do papel social que ela representa na situação 

comunicativa em questão. O modo como nos comunicamos com nossos familiares é 

diferente, por exemplo, da forma como falaríamos com um juiz em um tribunal. Essa 

adequação do uso da linguagem à situação de fala é chamada de variação estilística ou 

diafásica, e tem relevância primordial na boa utilização da linguagem. 

 

 Níveis de variação 

A variação linguística se faz presente em todos os níveis da língua, do fonológico 

ao discursivo. Como já foi dito, a tradicional associação entre variação e regionalismo 

mostra com clareza essa variação em dois níveis, principalmente: o lexical e o fonológico. 

A variação fonológica, por sua vez, pode ser explicada através do próprio sistema 

linguístico. Esses fenômenos ocorrem através da influência entre um fonema e outro, 

podendo causar acréscimo, supressão ou transformação desses fonemas. Na própria 

evolução do latim ao português, os fenômenos de variação em nível fonológico tiveram 

grande importância. O rotacismo, nome dado à transformação do fonema /l/ em /r/ se fez 

presente por exemplo, na transformação de ecclesia para igreja e esclavu para escravo, 

demonstrando que esses fenômenos são comuns e naturais à evolução da língua.  

Um dos inúmeros fatores que explicam a diversidade lexical do Brasil está 

associada à história da região em que determinada forma de falar se evidencia. Coelho et al 

(2012, p. 52) apontam que as variações em nível lexical são menos sistematizáveis que as 
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em nível fonológico devido à sua grande influência externa, pautada em fatores sociais e 

históricos.  

Neste trabalho, procuramos dar ênfase às variações em níveis lexical e 

morfológico. No âmbito morfológico, a variação linguística se evidencia principalmente na 

transformação que se observa atualmente no quadro pronominal do português brasileiro. O 

pronome de primeira pessoa do plural “nós” e o de segunda pessoa do singular “tu” estão 

em concorrência, respectivamente, com as formas pronominais “a gente” e “você”, ao 

passo que o pronome de segunda pessoa do plural “vós” aparenta ter sido extinto da fala 

espontânea do falante brasileiro.  

 

 Gêneros textuais 

Rojo (2015, p. 16), pautada em Bakhtin, define os gêneros textuais como 

“entidades que funcionam em nossa vida cotidiana ou pública, para nos comunicar e para 

interagir com as outras pessoas”.  

Sendo interminável a relação das possibilidades de interação humana, interminável 

também é a lista de gêneros textuais que refletem essas possibilidades por meio de 

enunciados padronizados típicos, inteligíveis, reconhecíveis pelos interlocutores e 

relacionadas a outros textos e gêneros que ocorrem em circunstâncias correlatas. Essas 

situações de interação social nas quais utiliza-se a linguagem estão sistematizadas por meio 

da organização das atividades humanas através do que se conhece por campo social. Como 

exemplo desses campos sociais, podemos citar a esfera acadêmica, a política e a religiosa.           

Todos esses campos implicam em diferentes práticas sociais que, segundo Rojo, 

relacionam-se aos gêneros discursivos que circulam em forma de enunciados concretos. 

Tomemos como exemplo o campo acadêmico. Existem inúmeras práticas sociais 

que podem ser desenvolvidas nessa esfera: a leitura, a pesquisa, a produção de textos, 

apresentação de seminários, entre outros. Associados a essas práticas, está uma grande 

quantidade de gêneros, desde fichamentos e resumos a artigos científicos e teses, como os 

anúncios publicitários, corpus do nosso trabalho, por exemplo.  
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 O gênero anúncio publicitário 

De acordo com o dispositivo didático para a modelização do gênero elaborada por 

Barros (2012), podemos dizer que o gênero anúncio publicitário  diz respeito à prática 

social de se vender um produto ou serviço.  

Trata-se de um gênero escrito, associado à esfera publicitária e produzido 

geralmente por agências especializadas nesse tipo de enunciado. Esses textos possuem 

como público alvo um grupo social específico que varia de acordo com o produto 

oferecido. O suporte por meio do qual esses enunciados circulam são diversos: televisão, 

internet, revistas, jornais, outdoors, entre outros.  

No que diz respeito à sua estrutura, temos um gênero geralmente constituído por 

título, imagem, texto, marca e slogan, predominando as sequências argumentativa e 

descritiva. O texto tende a ser breve, buscando atingir e captar a atenção do leitor.  

Predomina o uso da linguagem padrão, podendo haver certos desvios da norma 

culta com a intenção de representar a língua em uso espontâneo e natural como uma forma 

de refletir a forma de falar dos leitores, aproximando-se do público alvo através da 

linguagem. 

 

Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho é estudar os fenômeno da variação e mudança 

linguística por meio de análise comparativa de anúncios publicitários de diferentes 

décadas, do século passado ao atual, extraídos de revistas de publicação mensal e semanal, 

refletindo sobre a língua e suas variedades, em especial em relação às variações em níveis 

lexical e morfológico. 

Buscamos descrever os tipos de variação linguística e os principais fatores de 

ocorrência das variedades utilizadas nas mensagens publicitária, unindo a teoria de 

conceitos fundamentais da Sociolinguística à prática.  

Acreditamos ser necessário demonstrar a importância do texto publicitário para os 

estudos sociolinguísticos, sobretudo, no que diz respeito à abordagem da variação 
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linguística no contexto escolar, de modo a compreender que as variações são naturais para 

a evolução da língua e evitar certos comportamentos preconceituosos na sala de aula. 

 

 Metodologia 

          Para a realização do nosso trabalho, buscamos base na pesquisa teórica e na  pesquisa  

de textos publicitários em revistas de circulação mensal e semanal, atuais e do século 

passado, a saber: Revista Cruzeiro, Revista Veja, Revista Claudia, Revista Caras, dentre 

outras.  

 Para a pesquisa teórica, foi utilizada bibliografia da área e artigos de periódicos 

disponibilizados na Internet sobre variação e mudança linguística, variação linguística em 

anúncios publicitários, variação linguística e ensino. Como o objeto de estudo neste 

trabalho é o texto publicitário, a pesquisa pode ser inserida no paradigma interpretativista, 

e o método de pesquisa, o qualitativo. 

Desse modo, procuramos analisar os processos que envolvem a linguagem, ação e 

interação social entre aquele que emite a mensagem e o que a recebe e descrever, por meio 

dos anúncios publicitários, os tipos e níveis de variação linguística e os principais fatores 

de ocorrência das variedades linguísticas utilizadas nas mensagens, a fim de estudar 

conceitos básicos da Sociolinguística e verificar  se as variedades linguísticas encontradas, 

no corpora coletado, constituem-se caso de variação ou de mudança linguística.  

 

 Análises dos anúncios publicitários 

 

Anúncio 1 
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Figura 1. Disponível em <http://www.pontualpropaganda.com.br/materia.php?materia=000000000000000293> Acesso em 01 de nov. 

de 2016 

 O anúncio acima, da padaria araçatubense San Dely, traz exemplos de variação 

linguística no nível lexical com motivação principalmente diatópica, ou geográfica, e 

distrática (social). 

O anunciante, neste caso, busca criar uma relação entre o dialeto de São Paulo e o 

produto anunciado, o sanduíche paulista. Para tanto, utiliza, no texto, palavras 

características da região, como “rolê”, “dahora”, e “padoca”, “colar” com significados, 

respectivamente, no contexto de dar um passeio, dar uma volta; de ser legal, bacana; 

forma abrevada e gírica de padaria; chegar, vir aqui 

 Esses traços  linguísticos sociais e estilisticamente estratificados são chamados por 

Coelho et al (2012) de marcadores linguísticos. De acordo com a definição dos autores, 

marcadores estão ligados a fatores, por exemplo, o grau de familiaridade entre os 

interlocutores, e o grau de informalidade da situação comunicativa.  

Além de permitir pressupor a origem do falante, esses marcadores linguísticos são 

capazes de incitar, mesmo que inconscientemente, um julgamento social a respeito de 

quem produziu o texto,. 

 

Anúncio 2 

 

http://www.pontualpropaganda.com.br/materia.php?materia=000000000000000293
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                                                    Figura 2. Revista Veja, setembro de 1980. 

 

 Em contraposição à figura de certa forma caricata do falante do dialeto paulista 

criada através dos termos destacados no primeiro anúncio, temos, na figura 2,  a utilização 

de outra palavra com o mesmo significado da gíria “dahora”: “supimpa”: muito bom, legal. 

Ótimo. 

           Com a comparação dos dois anúncios, de 1980 e 2015, podemos observar na prática 

que a língua está suscetível a mudanças com o passar do tempo e que essas mudanças são 

saudáveis e naturais no processo de evolução de um idioma. 

Essa evolução da língua pode ser observada, também,  no quadro de pronomes do 

português, no nível morfológico. 

 Enquanto a utilização do pronome “tu” se restringe agora a uma variante regional, 

a forma pronominal “você” ganha espaço. O mesmo acontece com a primeira pessoa do 

plural, admitindo as formas “nós” e “a gente”, motivadas por influências extralinguísticas 

como idade e escolaridade dos falantes e grau de formalidade da situação comunicativa, 

por exemplo. 

 Por ser a língua falada mais flexível e suscetível a transformações, os exemplos de 

variação citados acima chegam primeiro aos gêneros próximos da oralidade, como é o caso 
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dos anúncios publicitários, que devem compreender a linguagem como uma das diversas 

estratégias de aproximação com o interlocutor. 

 

Anúncio 3                                                              Anúncio 4  

 

Figura 3. Disponível em 
<http://www.theuniplanet.com/2011/10/portugal-

precisa-que-estudes.html> Acesso em 01 de nov. 

de 2016 

 

                                        Figura 4. Revista Veja, setembro de 1994. 

Na figura 3, anúncio da livraria portuguesa Bertrand, observa-se o uso do pronome 

da segunda pessoa do singular para fazer referência ao interlocutor do texto. As formas 

verbais no corpo do anúncio seguem conjugadas de acordo com o pronome “tu”, forma 

que, no Brasil, concorre com a forma “você”, como se observa na figura 4.  

De acordo com Fransceschini (2011), inúmeros fatores interferem na escolha entre 

as formas pronominais “tu” e “você”. Além do elemento geográfico, devem ser 

considerados o tipo dos verbos utilizados, as variáveis sociais, a faixa etária e a 

http://www.theuniplanet.com/2011/10/portugal-precisa-que-estudes.html
http://www.theuniplanet.com/2011/10/portugal-precisa-que-estudes.html
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escolaridade, por exemplo, tendo em vista que em uma mesma região pode haver uso 

simultâneo de ambas as formas.  

 

 Resultados 

  

Neste trabalho, apresentamos uma amostra dos dados coletados e uma análise 

preliminar sobre algumas variantes linguísticas, dando ênfase à variação nos níveis lexical 

e morfológico verificada nos anúncios publicitários encontrados no decorrer da pesquisa. 

Por meio das análises, foi-nos possível verificar que as mensagens publicitárias 

procuram sempre atingir um público-alvo específico, daí uma das razões para o uso de 

tantas variedades, sejam elas nos níveis fonético – fonológico, morfológico, sintático, 

semântico ou lexical. 

A análise dos textos publicitários apresentados mostra que há inúmeras variantes 

em concorrência no português brasileiro atual. Em relação à variação em nível lexical, os 

diferentes significantes possíveis para um mesmo referente demonstram a grande atuação 

das influências sociais no âmbito linguístico, uma vez que fomos capazes de observar que 

a escolha dos significantes na publicidade está diretamente ligada ao efeito que o 

anunciante pretende produzir na construção de seu texto. 

No que diz respeito à variação em nível morfológico, os anúncios publicitários em 

análise demonstraram uma alteração em curso em relação ao quadro de pronomes do 

português brasileiro. Nos anúncios analisados, a utilização do pronome de segunda pessoa 

do singular reflete sua caracterização atual como variação regional, tendo em vista que o 

pronome “tu” vem coexistindo com a forma pronominal “você”, que conta atualmente com 

uma maior aceitabilidade e frequência de uso no português brasileiro. 

A análise dos anúncios encontrados na pesquisa provou que a língua portuguesa é 

heterogênea e está em constante transformação. Com base na comparação dos anúncios, foi 

possível notar que há inúmeras formas de se falar português, e que todas elas cumprem 

uma função social determinada.  
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 Considerações finais 
 

O trabalho com os gêneros textuais, nesse trabalho, o anúncio publicitário,  

contribui significativamente para o tratamento da variação linguística, visto que compõem 

o cotidiano dos alunos e apresentam variações instigantes para serem trabalhadas em sala 

de aula. 

 Por meio do gênero anúncio publicitário, estamos tendo oportunidade de analisar 

materiais que contemplam aspectos culturais e sociais reais, tornando-nos possível estudar 

e investigar a língua em suas variedades no âmbito social real e observarmos singularidade 

e especificidade no uso da língua, logo de variação, que pode estar associada a vários 

fatores, como tempo, região, faixa etária, gênero, status social, escolarização. 

 Acreditamos que esse estudo poderá contribuir para a nossa formação docente 

inicial, pois iremos unir a teoria de conceitos fundamentais da Sociolinguística à prática, 

propiciando-nos uma educação sociolinguística mais consciente acerca das diferentes 

variedades linguísticas existentes em nosso país.  

Com uma formação consistente, poderemos atuar de forma menos preconceituosa 

nas escolas, promovendo respeito às diferentes formas de interação social. Sem deixar, 

contudo, de abordarmos a norma culta e seu prestígio na sociedade. 
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