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Realizações morfológicas 
e adverbiais da 

imperfectividade no inglês 
Matheus Gomes Alves¹ 

¹ Mestrando em Lin-
guística, pelo Pro-
grama de Pós-Gra-
duação em Linguís-
tica, da Universi-
dade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ). 
- Rio de Janeiro - 
R J . E - m a i l : 
matheus.ling@letras.
ufrj.br. 

Resumo: Este trabalho adota os pres-
supostos do Programa Cartográfico (CINQUE, 
1999, 2006, 2010) em relação ao entendimento 
de advérbios enquanto especificadores de 
projeções funcionais do Middlefield e do modelo 
de checagem de traços dessas projeções por meio 
do movimento do VP. O objetivo deste trabalho 
é contribuir para o estudo da representação 
sintática da imperfectividade nas línguas 
naturais. O objetivo específico é investigar a 
realização morfossintática das projeções 
f u n c i o n a i s A s p h a b i t u a l P, A s p c o n t i n u a t i vo P, 
AspprospectivoP, AspdurativoP, Aspincoativo (i)P no inglês 
americano, nos tempos presente e passado. As 
hipóteses são: a) a morfologia progressiva 
associada aos tempos presente e passado é a 
prototípica na veiculação de todos esses aspectos 
no inglês americano; e b) apenas os advérbios 
cinquenianos são utilizados para veicular tais 
aspectos no inglês americano. A metodologia 
consiste na análise de três horas de fala 
espontânea de falantes nativos de inglês 
americano. A partir dos resultados  obtidos,  as     
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hipóteses a) e b) foram refutadas. Outras morfologias foram 
preferidas para veicular alguns dos aspectos estudados: aspecto 
habitual (presente e passado simples, used to, would) e aspecto 
durativo (presente e passado simples). Houve também emprego de 
certas locuções verbais continuativas, como to keep + verbo 
(continuar + verbo), e incoativas, como to start + verbo (começar + 
verbo). Afirma-se ainda que a realização de advérbios como today 
(hoje - aspecto habitual), for X time (por X tempo - aspecto durativo) 
e a não realização fonológica de advérbios cinquenianos foram 
mais frequentes para veicular os aspectos sob análise. 

Palavras-chave: Cartografia sintática; Imperfectividade; 
Realizações morfossintáticas. 

INTRODUÇÃO 
Em estudos de sintaxe das projeções funcionais, três trabalhos 

apresentam-se como seminais, a saber: Chomsky (1986), Pollock 
(1989) e Cinque (1999). Em Chomsky (1986), há a expansão da 
teoria X-Barra a projeções funcionais, como se observa na 
proposição do IP (inflectional phrase), nódulo que abarca traços de 
tempo e concordância, e na proposição do CP (complementizer 
phrase), nódulo que abarca peculiaridades discursivas e que serve de 
local de pouso de extração de constituintes por meio de movimento 
QU- (RIZZI, 1980; HUANG; 1982; RIZZI; 1997). Pollock (1989), 
analisando o posicionamento do verbo em relação a advérbios, aos 
quantificadores e à negação em línguas naturais, propõe a cisão do 
nódulo de flexão IP em TP (tense phrase) e AgrP (agreement phrase). 
Enquanto este abarcaria o traço de concordância nas línguas, 
aquele se referiria ao traço de tempo, instanciado pelo valor 
[+passado] ou [-passado]. Segundo Pollock (1989), a projeção TP 
dominaria a projeção AgrP. Finalmente, em Cinque (1999), 
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projeções funcionais mononucleadas são propostas para traduzir as 
informações de tempo, aspecto, modo e voz nas línguas naturais. 

Como em Chomsky (1995), assume-se, neste trabalho, um 
modelo “lexicalista” de derivação, ou seja, considera-se que um 
predicador verbal já se encontra plenamente formado 
morfologicamente e especificado para certos traços antes da 
computação. Adota-se, assim, um modelo de checagem de traços, 
em que o VP checa, em posição de especificador (CINQUE, 2010; 
TESCARI NETO, 2013) de certas projeções funcionais, traços 
semanticamente relevantes, como de tempo, aspecto, modo e voz. 
Afirma-se, ainda, que tais projeções possuiriam, em posição de 
especificador, certos advérbios (CINQUE, 1999), que, por uma 
compatibilidade de traços, veiculariam o conteúdo das categorias 
no Middlefield (ou espaço do IP). 

Em Cinque (1999), a Hipótese Assimétrica (KAYNE, 1994), 
traduzida em seu Axioma de Correspondência Linear, é revisitada. 
Em tal axioma, considera-se, genericamente, que o ordenamento 
linear é diretamente correspondente a relações hierárquicas. Sendo 
assim, por meio de testes de antecedência e precedência de 
advérbios, Cinque (1999) propõe um conjunto de projeções 
funcionais rigidamente ordenadas, assumindo a hipótese “forte” de 
que todas as projeções funcionais seriam do mesmo tipo e ordem 
para as línguas naturais. Dessa forma, diferentemente de Laka 
(1990), considera-se que não haveria parametrização de tipo e 
ordem das projeções funcionais nas línguas naturais, mas, apenas, 
de certos movimentos. Considera-se que, mesmo não havendo, em 
determinada língua, uma morfologia específica para traduzir 
determinada projeção, tal projeção ainda se encontra presente, sem 
realização fonológica. 

Para entender os objetivos deste trabalho, é relevante 
compreender as projeções AsphabitualP, AspcontinuativoP, AspprospectivoP, 
AspdurativoP, Aspincoativo (i)P propostas em Cinque (1999, 2006). Tais 
projeções traduzem, respectivamente, nas línguas naturais, as 
seguintes noções: comportamento habitual, continuação de um 
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evento, momento imediatamente anterior ao início de um evento, 
duração de um evento, início não natural de um evento. Detalhes 
acerca de suas realizações já documentadas serão apresentados na 
próxima seção. 

Frente a isso, o objetivo geral deste trabalho é contribuir para o 
estudo da representação sintática da imperfectividade nas línguas 
naturais. O objetivo específico é investigar a realização morfológica 
e adverbial das projeções funcionais AsphabitualP, AspcontinuativoP, 
AspprospectivoP, AspdurativoP, Aspincoativo (i)P no inglês americano, nos 
tempos presente e passado. A metodologia adotada consiste na 
análise de três horas de fala espontânea de falantes nativos de 
inglês americano, presente no corpus on-line gratuito Santa Barbara 
Corpus of  Spoken American English. As hipóteses deste trabalho são: a) 
a morfologia progressiva associada aos tempos presente e passado é 
a prototípica na veiculação de todos esses aspectos no inglês 
americano; e b) apenas os advérbios cinquenianos são utilizados 
para veicular tais aspectos no inglês americano.  

Este artigo subdivide-se em quatro seções. Na primeira, 
detalhamentos relevantes acerca do referencial teórico adotado 
serão apresentados. Na segunda seção, a metodologia de estudo a 
ser utilizada será pormenorizada. Na terceira seção, resultados e 
análises serão apresentados. Finalmente, na quarta seção, as 
implicações dos achados para teoria linguística serão explicadas, 
bem como os próximos passos desta pesquisa.  

1 REFERENCIAL TEÓRICO 
Desde, pelo menos, Chomsky (1986), a Teoria X-barra tem 

sido estendida a elementos de natureza funcional. Na camada 
funcional, ainda em um modelo de incorporação de afixos, 
estariam especificadas, por meio de traços, em uma única projeção 
IP certas informações traduzidas na morfologia verbal, como, por 
exemplo, a temporalidade de um evento e sua concordância. 

Pollock (1989), ao cindir IP em TP e AgrP, em sua análise 
contrastiva entre o inglês e o francês, utiliza advérbios como 
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diagnóstico de movimento de verbo para o núcleo de tais 
projeções. Pollock (1989) ainda considera que, em ambas as 
línguas, há movimento do verbo; contudo, a valoração de traços 
como finitude e a presença de morfologia rica, fazem com que o 
movimento do verbo seja obrigatório, por exemplo, na sintaxe 
aberta do francês, mas não na sintaxe aberta do inglês, como se 
pode observar abaixo: 

1. Jean embrasse souvent Marie 
     “João beija sempre Maria”  

2. * Jean souvent embrasse Marie. 
      “João sempre beija Maria” 

3. John always kisses Mary. 
     “João sempre beija Maria” 

4. * John kisses always Mary. 
      “João beija sempre Maria” 

Como se constata em (1) e (2), a antecedência do verbo em 
relação ao advérbio souvent (“sempre”) é obrigatória no francês, o 
que, na visão de Pollock  (1989),  é  diagnóstico  de  movimento  do 

¹ É importante apon-
tar que se considera, 
em análises mais re-
centes em relação ao 
ordenamento de ad-
vérbios (CINQUE, 
1999, 2006) , que 
advér-bios não se mo-
vem, excetuando ca-
sos de focalização ou 
de ênfase discursiva 
atribuída por falantes. 

verbo para AgrP e posteriormente TP na sintaxe 
aberta. Em contrapartida, em (3) e (4), a 
subsequência do verbo em relação ao advérbio 
always (“sempre”) é obrigatória no inglês, não 
evidenciando, assim, movimento do verbo para 
AgrP e TP na sintaxe aberta, isto é, antes de 
Spell-out. Em tal análise, o autor assume que 
advérbios são gerados em posições de adjunção e 
são termos que não estariam sujeitos a 
movimento¹. Pollock (1989) argumenta, por fim, 
que a projeção TP domina AgrP nas línguas 
naturais, assumindo a possibilidade de diferentes 

Página                                                                                                                       11



Revista Linguística Rio, v. 6, n. 1, mar.-jul. 2020 

² Baker (1985, 1988), 
ao propor o Princípio 
do Espelho, assume 
q u e a d e r i v a ç ã o 
morfológica deve ser 
um “espe lho” da 
derivação sintática - 
ou seja, a ordem de 
incorporação de afi-
xos por um predica-
dor verbal, ao se 
mover para a ca-
mada funcional, é um 
espelho de sua morfo-
logia. Sendo assim, se 
um morfema de tem-
po se encontra mais 
próximo da raiz ver-
bal do que um mor-
fema de concordân-
cia, entende-se, à luz 
desse princípio, que o 
verbo inicialmente se 
mo-ve, incorporando 
tal morfema de tempo 
e depois incorpora o 
morfema de concor-
dância, “espelhando”,  
assim, a derivação 
sintática com a mor-
fológica.   	 

	 

tipos de movimentos nas línguas 
Entretanto, Belletti (1990), baseando-se no 

Princípio do Espelho², de Baker (1985, 1988), 
ainda em um modelo de incorporação de afixos, 
propõe que o verbo primeiro se move para 
incorporar os afixos que estariam mais próximos 
de sua raiz, para depois incorporar os que estão 
mais distantes. Tal autora defende, assim, 
diferentemente de Pollock (1989), que a projeção 
AgrP dominaria a projeção TP nas línguas 
naturais, pois os verbos inicialmente incorporam 
a flexão de tempo nas línguas naturais, para 
depois incorporarem a de concordância.   

Chomsky (1995) , em seu Programa 
Minimalista, compromete-se com o Princípio de 
In ter pre tação P lena , sus tentando que 
representações bem formadas devem conter 
apenas elementos interpretáveis pela forma 
lógica e forma fonológica. Tal postulação foi 
mais amplamente desenvolvida por Hornstein, 
Nunes & Grahmann (2001), ao proporem que a 
economia de uma representação ou derivação 
deve obedecer a duas condições: a) simplificação 
de relações e nódulos sintáticos que não 
obedecem ao Princípio da Interpretação Plena; e 
b) canalização de princípios gramaticais a 
circunstâncias de menor esforço. Sendo assim, 
assumindo tal princípio, o nódulo AgrP fora 
retirado da representação de derivações 
sintáticas, pois é nucleado por um traço que não 
é relevante à forma lógica e ao sistema 
conceitual.  

Finalmente, em Cinque (1999), há a 
proposição de uma Hierarquia Linear Universal, 
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um conjunto de aproximadamente quarenta projeções funcionais 
rigidamente ordenadas que fazem parte do Middlefield. Tais 
projeções, em uma hipótese “mais forte”, não seriam submetidas à 
parametrização de tipo ou ordem nas línguas naturais, apenas de 
certos movimentos. 

5. Hierarquia Linear Universal  
francamente Modo Ato de fala > 
[surpreendentemente Modo Mirativo > 
[ f e l i z m e n t e M o d o Av a l i a t i v o > 
[evidentemente Modo Evidencial > 
[provavelmente Modalidade Epistêmica > 
[uma vez T Passado >  [então  T Futuro >  
[talvez   Modo Irrealis >   [necessariamente  
Modalidade Necessidade > [possivelmente  
M o d a l i d a d e P o s s i b i l i d a d e >  
[normalmente   Asp Habitual >  
[ fi n a l m e n t e   A s p T a r d i v o > 
[tendencialmente   Asp Predisposicional > 
[novamente   AspRe pet i t i vo ( I ) >  
[frequentemente   Asp Frequentativo(I) > 
[de/com gosto Modalidade Volitiva >  
[rapidamente   Asp Acelerativo(I) >   [já T 
Anterior >  [não  ...  mais  Asp Terminativo 
>   [ainda   Asp Continuativo >   [sempre  
Asp Contínuo   >   [apenas Asp 
Retrospectivo >   [(dentro)   em   breve   Asp 
Aproximativo >   [brevemente   Asp 
Durativo >  [(?) AspGenérico/Progressivo 
[ q u a s e A s p P r o s p e c t i v o   >  
[repentinamente      Asp Incoativo(I)   > 
[obrigatoriamente Modo Obrigação > [à 
toa Asp Frustrativo > [(?) Asp Conativo > 
[completamente Asp SingCompletivo(I) > 
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[tudo Asp PlurCompletivo > [bem Voz > 
[cedo Asp Acelerativo(II) > [do nada Asp 
Incoativo(II) > [de novo Asp Repetitivo(II) 
> [frequentemente AspFrequentativo(II) > 
… 

(CINQUE, 1999, 2006)³ 

³ Versão em portu-
g u ê s ex t r a í d a d e 
Fo re ro Pa taq u i va 
(2020).  

⁴ Postula-se em tal 
axioma que em um 
contexto em que “W” 
e “Z” sejam nódulos 
não terminais e “w” e 
“z” nódulos termi-
nais, de forma que 
“W” domina “w” e 
“Z” do-mina “z”, se 
“W” c-comanda assi-
metricamente Z, logo 
w precede z. Sendo 
assim, há uma relação 
direta entre ordem li-
near e hierarquia de 
projeções nas línguas 
naturais, de forma 
que línguas cuja sin-
taxe aberta difira de 
tal ordenamento so-
frem movimentos es-
pecíficos. 

⁵ U m t r a ç o , u m 
núcleo. 

 Toma-se como pressuposto, na Hierarquia 
Linear Universal, de Cinque (1999), o modelo 
assimétrico, de Kayne (1994), em seu Axioma da 
Correspondência Linear⁴. As consequências da 
adoção de tal axioma podem ser resumidas em 
duas proposições nas línguas naturais: a) 
especificadores e elementos adjungidos devem 
sempre anteceder uma projeção da qual são 
irmãos; e b) complementos devem sempre seguir 
o núcleo a que estão relacionados. Baseado em 
tais máximas, Cinque (1999) toma advérbios 
como especificadores de projeções funcionais do 
Middlefield, atribuindo uma razão mais sintática 
do que semântica ao seu ordenamento em 
sentenças de diversas línguas. Sendo assim, 
assume-se que a gramática universal disponi-
bilizaria o mesmo conjunto rigidamente 
ordenado de projeções funcionais, que alocam 
certos advérbios como especificadores, para 
todas as línguas naturais. Tais projeções seriam 
mononucleadas, de forma que, para cada traço, 
haveria uma projeção específica. Uma 
consequência da adoção do princípio one feature 
one head⁵ (KAYNE, 2005) é assunção de que 
propriedades anteriormente  descritas  como  
semânticas podem ser sintetizadas  por  meio  de 
Movimento do VP a projeções que veiculem tais 
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propriedades. Por fim, a disponibilidade de tais projeções para uma 
língua não estaria condicionada à existência de uma morfologia 
específica que as gramaticalize.  

Nessa  hierarquia,   faz-se  referência  a  uma divisão interna de 
projeções e advérbios altos, mediais e baixos. Advérbios mais altos 
seriam especificadores de projeções compreendidas entre 
Modalidade possibilidade P e Modo Ato de fala P Advérbios mediais 
seriam especificadores de projeções compreendidas entre Aspincoativo 

(i)P e AsphabitualP. Finalmente, advérbios mais baixos seriam 
compreendidos entre Asp frequentativo (II) P e ModoobrigaçãoP. Neste 
trabalho, cinco projeções estarão sob escrutínio, a saber: 
AsphabitualP, AspcontinuativoP, AspprospectivoP, AspdurativoP e Aspincoativo (i)P.  

Em Cinque (1999, 2006), afirma-se que o aspecto habitual 
poderia ser veiculado quando os advérbios usually (“geralmente”), 
habitually (“habitualmente”), customarily (“costumeiramente”), 
generally (“geralmente”) e regularly (“regularmente”) são utilizados e 
alocados na posição de especificador de AsphabitualP, projeção que 
nucleia o traço de habitualidade. Afirma-se que o advérbio still 
(“ainda”) ocuparia a posição de especificador do sintagma 
AspcontinuativoP, projeção que nucleia o traço de continuatividade. 
Cinque (1999) também considera que advérbios como almost 
(“quase”), nearly (“perto”) e imminently (“iminentemente”) ocupariam 
a posição de especificador da projeção funcional AspprospectivoP, 
projeção que nucleia o traço de prospecção, descrevendo o ponto 
imediatamente anterior ao início de um evento. O aspecto durativo 
poderia ser veiculado quando os advérbios briefly (“brevemente”) e 
long (“longamente”) são utilizados como especificadores de 
AspdurativoP, projeção que nucleia o traço de duração, descrevendo a 
extensão de um evento. Finalmente, o aspecto incoativo poderia ser 
veiculado quando o advérbio suddenly (“repentinamente” ou “de 
repente”) é utilizado como especificador de Aspincoativo(i)P, projeção 
que nucleia o traço de incoação, descrevendo o início não natural, 
ou não inerente, de um evento. 
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⁶ C i n q u e ( 2 0 1 0 ) 
considera que todos 
os constituintes pre-
sentes na numeração 
são soldados à es-
querda e V. Há mo-
vimentos sintagmá-
ticos que promovem 
diferentes lineariza-
ções. Considera-se, 
ainda, a seguinte or-
dem de soldagem de 
DPs na derivação: DP 
tempo > DP localiza-
ção > ... > DP instru-
mento > ... > DP ma-
neira > ... > DP agen-
te > ... > DP objetivo 
> DP tema > Núcleo 
V. A variação translin-
guística é justificada 
por meio de diferentes 
movimentos.  

⁷Assumir que haja 
movimento sintagmá-
tico em inglês signifi-
caria, em tese, ter de 
revisitar certos movi-
mentos sintagmáticos  
performados para o 
português e para o in-
glês, considerando ou-
tros percursos deriva-
cionais distintos. Não 
sigo, no entanto, este 
percurso aqui, o que 
deverá ser feito no 
futuro. 

⁸ Para fins de clareza, 
afirma-se que os rótu-
los apontados para 
cada uma das proje-
ções são rigorosamen-
te apresentados em 
Tescari Neto (2013: 
110-112). Como este 
trabalho adota tal 
proposta de deriva-
ção, entende-se que a 
repetição desses rótu-
los seja necessária. 

No que se refere ao modelo de derivação 
adotado neste trabalho, faz-se referência às 
considerações de Tescari Neto (2013). Tal autor, 
baseado na assimetria direita-esquerda⁶, 
apontada em Cinque (2010), considera que há 
movimento sintagmático em português. Neste 
trabalho, optou-se por estender a análise de 
Tescari Neto (2013) à derivação de sentenças em 
língua inglesa também⁷. Sendo assim, em uma 
sentença como John usually eats cake (João 
geralmente come bolo) , por exemplo, 
inicialmente há a soldagem do núcleo V (eats - 
come), seguida pela soldagem de um DP tema 
cake em posição de especificador de uma 
projeção ThemeP. Posteriormente, solda-se um 
núcleo, cujo especificador receberá o VP. Insere-
se, ainda, uma projeção AgentP, em que é 
soldado, em seu Spec, o DP agente John. Há a 
soldagem de outro núcleo (x°), cujo especificador 
é local de pouso do VP. Insere-se uma projeção 
Case AccusativeP, cujo especificador é local de 
pouso do DP tema cake. Solda-se um núcleo de 
uma projeção P1P, que recebe, em seu Spec, a 
projeção XP. Adiciona-se uma projeção Nom 
Case P, que, recebe, em seu Spec, o DP agente 
John. Finalmente, solda-se um núcleo de uma 
projeção P2P, cujo especificador é local de pouso 
de P1P⁸, linearizando o verbo e o objeto (eats 
cake) à esquerda do sujeito (John). 
  Como em Cinque (2010) e Tescari Neto 

(2013), assume-se que cada  projeção  funcional 
do Middlefield seja dividida, em pelo menos, duas 
outras projeções. Para fins de exemplificação, no 
caso da projeção AsphabitualP, prevista, em Cinque  
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(1999), como única, haveria a divisão desta em duas projeções 
(CINQUE, 2010): uma AdvhabitualP, que aloca, por exemplo, o 
advérbio usually em seu especificador e outra AsphabitualP, cujo 
especificador é local de pouso para o movimento do VP, com fins 
de checar o traço de habitualidade. Em última instância, 
considera-se, assim, que AdvhabitualP dominaria AsphabitualP.  

 Figura 1: Estrutura binária de AsphabitualP 

⁹ Mais detalhes acerca 
do modelo de deriva-
ção de sentenças deste 
tipo no português do 
Brasil podem ser  en-
contrados em Tescari 
Neto (2013:111).  Co-
mo o objetivo deste 
trabalho é analisar 
apenas as realizações 
morfossintáticas da 
imperfectividade, de-
talhes acerca da re-
presentação mental 
da imperfectividade, 
apresentados, na tra-
dição gerativista, de 
forma genérica, em 
uma estrutura arbó-
rea, não serão plena-
mente pormenoriza-
dos. 

Sendo assim, após a soldagem da projeção 
P2P (eats cake John), há movimento do VP para 
especificador da projeção funcional mais baixa, 
no caso AsphabitualP, checando o traço de  
habitualidade. Insere-se, assim, uma projeção 
AdvhabitualP, que aloca o advérbio usually em seu 
especificador. De forma genérica,  após  o  
movimento para projeções mais altas⁹, com fins 
de checar traços, por exemplo, de tempo e 
modo, haveria extração do sujeito, linearizando 
John usually eats cake. É importante salientar que 
autores como Ernst (2006), por adotarem as 
Teorias de Adjunção Baseada Semanticamente 
(TABS)¹⁰, apresentam evidências  contra  a  Hie- 
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¹⁰ No âmbito de tais 
teorias, ad-vérbios são 
inse-ridos na estrutura 
s i n t á t i c a c o m o 
a d j u n t o s e a p re -
sentam di ferentes 
relações de esco-po 
e m r e l a ç ã o a o s 
c o n s t i t u i n t e s 
sentenciais, o que, 
segundo Ernst (2006), 
explica a relat iva 
l i b e r d a d e d e 
posicionamento de 
advérbios nas lín-guas 
naturais. 

¹ ¹ C inque (2010 ) 
considera que são 
disponibilizados na 
GU movimentos sin-
tagmáticos de dois 
tipos: movimento sem 
pied-piping e movi-
mento com pied-
piping (whose-picture e 
p i c t u r e s o f  whom ) . 
Considere os exem-
plos abaixo:  
1. [Quem] você viu? 

– Movimento sem 
p i e d - p i p i n g d o 
c o n s t i t u i n t e 
“Quem” 

2. Você viu [quem]? – 
Sem Movimento - 
“ Q u e m ” p e r -
manece in situ 

3. [Whose] pictures]]i 
did you see ti? - 
Movimento com 
pied-piping whose-
picture (WH + DP) 

4. [ [ P i c t u r e s [ o f  
whom]i did you see 
ti? - Movimento 
com pied-piping 
pictures-of-whom (DP 
+ WH) 

rarquia Linear Universal. A argumentação de 
tais autores se baseia, essencialmente, em um 
ponto: na sintaxe aberta, há relativa liberdade de 
posicionamento de advérbios, de forma que, 
além das posições inicial e final das sentenças, há 
outras posições em que podem figurar advérbios, 
com ou sem alteração semântica. Considera-se, 
entretanto, em Cinque (1999), Santos (2011) e 
Sant’Ana (2010), respectivamente, que fatores, 
como focalização de advérbios, presença ou 
ausência de verbos auxiliares e motivações 
prosódicas, podem influenciar na “aparente 
violação” da Hierarquia Linear Universal, na 
sintaxe aberta. Tais fatores, contudo, são 
secundários e podem ser explicados por 
imperativos dos sistemas do desempenho e por 
parametr ização de certos movimentos 
sintáticos¹¹ (RIZZI, 1980; CINQUE, 2010) nas 
línguas naturais. Afirma-se, ainda, que Tescari 
Neto (2013), ao estender a teoria de atribuição 
de escopo¹², de Kayne (1998), aos advérbios da 
Hierarquia Universal, considera que diferentes 
linearizações podem ser produtos de movi-
mentos distintos na derivação, ocasionados por 
diferenças na atribuição de escopo. 

No que concerne a advérbios¹³ aspectuais  de 
medida “em x tempo” e “por x tempo”, convém 
lembrar que tradicionalmente (VENDLER, 
1957; ROTHSTEIN, 2004) esses são descritos 
como respectivamente combináveis com eventos 
télicos¹⁴ (heterogêneos) e atélicos (homogêneos) 
nas línguas naturais¹⁵. Rothstein (2004), 
adotando tal concepção, argumenta que 
advérbios de molde “em X tempo” se combinam  
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Ta i s m ov i m e n t o s 
seriam parametrizá-
veis, o que explica, ao 
menos, em parte, a 
variação entre línguas 
na linearização. 

¹² Kayne (1998: 128) 
afirma “Não há movi-
mento coberto na for-
ma lógica permitido 
pela GU, tampouco 
há movimento de tra-
ços para explicar o 
efeito de movimentos 
cobertos. Escopo re-
flete a interação entre 
a soldagem e movi-
mentos abertos”. À 
vista disso, considera-
se que a diferença na 
atribuição de escopo 
em uma sentença seja 
produto de diferentes 
movimentos abertos 
na derivação, ou seja, 
antes de Spell-out. 

¹³ Convém explicitar 
que o termo “advér-
bio” é empregado 
neste trabalho como 
um termo “guarda-
chuva”, que descreve 
tanto advérbios for-
m a d o s p o r u m a 
palavra, como os de 
molde [raiz +mente], 
como as tradicional-
mente conhecidas ex-
pressões adverbiais, 
como as de molde 
“em x tempo” e “por 
x tempo”. O em-
prego de “advérbio” 
como termo genérico 
pode ser encontrado 
em trabalhos como os 
de Austin, Engelberg 
e Rauh (2004 ) e 
A d g e r e Ts o u l a s 
(2004). 

exclusivamente com eventos télicos e são 
reveladores de telicidade, ao passo que advérbios 
de molde “por X tempo” combinam-se 
exclusivamente com eventos atélicos. Contudo, 
Basso e Pires de Oliveira (2010) e Basso (2011) 
consideram que as previsões de Rothstein (2004) 
não contam com adequação explicativa sobre os 
seguintes fatos: i) advérbios de molde “em x 
tempo”, quando combinados com eventos 
atélicos (homogêneos), engendram uma leitura 
de prospecção, que enfatiza as fases preliminares 
a um evento; e ii) advérbios de molde “por x 
tempo” podem marginalmente se combinar com 
eventos télicos, como em “Pedro leu o livro por 2 
dias”. Sendo assim, Basso (2011) argumenta que 
advérbios de molde “em x tempo” combinados 
com eventos imperfectivos télicos ou atélicos, 
que enfatizam suas partes internas, podem gerar 
uma leitura de habitualidade, genericidade, ou 
ainda capacidade. Basso (2011) argumenta ainda 
que advérbios de molde “por x tempo” 
combinados com eventos imperfectivos 
engendram, além de uma leitura de duração, 
uma leitura de ponto de referência.  

Bergamini-Perez e Tescari Neto (2020), 
adotando uma perspectiva cartográfica sobre os 
advérbios de medida “em x tempo” e “por x 
tempo”, consideram que a interpretação de tais 
advérbios demandaria a valoração de diferentes 
categorias na hierarquia sintática. Como 
consequência de tal assunção, afirma-se que tais 
advérbios seriam um resultado da operação 
Merge e Move com valorações de traços em 
algumas  posições  da  Hierarquia  Universal,  de  
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¹⁴ A definição de te-
licidade assumida em 
estudos que adotam 
tal proposta se refere 
à consideração de que 
um evento télico é 
h e t e ro g ê n e o, p o r 
apontar a um ponto 
final inerente.  Sendo 
as s im, ta l evento 
possui partes internas 
distintas,  por neces-
sariamente apontar a 
um ponto final. Como 
aponta Basso (2011: 
116), “télico é todo e 
qualquer evento sobre 
o qual é possível falar 
de um telos ou ponto 
final ou ainda culmi-
nação”.  

¹⁵ Tal assunção é 
comumente rotulada 
( P I R E S D E 
O L I V E I R A & 
B A S S O , 2 0 1 0 ; 
BASSO, 2011) como 
Concepção Homo-
Heterogênea. 

¹⁶  Projeção nucleada 
pelo traço completivo, 
que marca o fim na-
tural ou inerente de 
um evento télico. 

¹⁷ Projeção nucleada 
pelo traço incoativo 
(ii), que marca o início 
natural ou inerente de 
um evento.  

Cinque (1999, 2006). No que se refere mais 
especificamente aos advérbios de molde “em x 
tempo”, tais autores consideram que, quando 
empregados em eventos de accomplishment 
(dinâmicos, durativos e télicos), haverá valoração 
de traços em duas projeções possíveis da 
Hierarquia Linear Universal: AspcompletivoP¹⁶ e 
Aspincoativo(ii)P¹⁷. Quando empregados em eventos 
do tipo achievement (dinâmicos, pontuais e télicos), 
haverá valoração de traços em apenas uma 
projeção Asp completivoP.  

Dessa forma, além da ênfase na duração 
(AspdurativoP) de um evento, advérbios de medida 
“em x tempo” e “por x tempo” poderiam 
contribuir composicionalmente (VERKUYL, 
2005) no licenciamento de leituras de 
prospecção (AspprospectivoP), incoação (Aspincoativo(i/

ii)P), continuidade (AspcontinuativoP), habitualidade 
(AsphabitualP), genericidade (AspgenéricoP) e 
completividade (AspcompletivoP). Convém ratificar 
que, neste trabalho, as projeções AsphabitualP, 
AspcontinuativoP, AspprospectivoP, AspdurativoP e 
Aspincoativo (i)P serão analisadas. 

  Finalmente, considera-se, neste trabalho, 
que os traços que nucleiam as projeções sob 
escrutínio fazem parte da categoria de 
imperfectividade, por se adotar a definição de 
aspecto imperfectivo, de Comrie (1976). 
Segundo tal autor, sendo a categoria de aspecto 
referente às diferentes maneiras de se descrever a 
estrutura temporal interna de um evento, o 
aspecto imperfectivo seria aquele que promove 
tal descrição enfatizando as diferentes fases 
internas de um evento. Sendo  assim,  considera- 
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¹ ⁸ h t t p s : / /
www.linguistics.ucsb.e
du/research/santa-
b a r b a r a - c o r p u s . 
Último acesso em: 03 
de fevereiro de 2021. 

se que as noções de habitualidade, continuidade, 
prospecção, duração e incoação são derivadas da 
análise das diferentes fases internas de um 
evento - ou seja, da imperfectividade em seu 
sentido amplo. 

2 METODOLOGIA 
A metodologia adotada neste trabalho 

consiste na análise de três horas de fala 
espontânea de falantes nativos de inglês 
americano, disponíveis na terceira seção do 
corpus online gratuito geral Santa Barbara Corpus of  
Spoken American English¹⁸. Na terceira seção do 
corpus, que será analisada neste trabalho, há 
gravações de fala espontânea de falantes 
majoritariamente do gênero feminino, de 20 a 
50 anos.  

Neste estudo, adotam-se as seguintes 
v a r i á ve i s i n d e p e n d e n t e s : M o r fo l o g i a 
(progressiva/Não progressiva) e Advérbios 
(C inquen ianos/Não c inquen ianos ) . A 
terminologia “advérbio cinqueniano” é utilizada 
para fazer referência apenas aos advérbios 
afirmados categorica e diretamente, em Cinque 
(1999, 2006), como especificadores de 
AsphabitualP, AspcontinuativoP, AspprospectivoP, 
AspdurativoP, Aspincoativo (ii)P. A terminologia 
“advérbio não cinqueniano” é utilizada para 
fazer referência a advérbios não afirmados 
categórica e diretamente em Cinque (1999, 
2006) como especificadores de tais projeções e a 
construções em que não há um advérbio 
fonologicamente realizado. Outros advérbios, 
por mais que tenham sido  pormenorizados  em  
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¹ ⁹ É i m p o r t a n t e 
ratificar que, co-mo 
apontado um dos 
pareceristas, as consi-
derações de Cinque 
(1999, 2006) não se 
referem, apenas, a um 
inventário de advér-
bios ou de morfolo-
gias que gramatica-
lizam categorias TAM 
(tense, aspect e mood) nas 
línguas naturais. A 
aná-lise de Cinque 
(1999, 2006) é mais 
profunda, pois se re-
fere a um conjunto de 
categorias funcionais 
disponibilizado pela 
própria Gramática 
Universal. A presença 
de uma categoria em 
uma língua não es-
taria condicionada, 
p o r e x e m p l o , à 
existência de uma 
morfologia ou advér-
bio específicos que a 
gramaticalize. 

²⁰ Convém ressaltar 
que os advérb ios 
apresentados como 
especificadores das 
projeções da Hierar-
quia Linear Universal 
( C I N QU E , 1 9 9 9 , 
2006) são representa-
tivos. Este trabalho 
adota a hipótese b) 
por ser a mais possi-
velmente refutável, 
em uma perspectiva 
p o p p e r i a n a 
(POPPER, 2004 ) , 
uma vez que se em-
prega a terminologia 
“advérbio cinquenia-
no” para se fazer refe-
rência, apenas, a ad-
vérbios categorica-
mente e diretamente 
apresentados  como 

Cinque (1999, 2006), são considerados, neste 
trabalho, como não cinquenianos, pois não 
foram apontados categórica e diretamente como 
especificadores das projeções funcionais sob 
análise. De maneira alguma, objetiva-se afirmar 
que Cinque (1999, 2006)¹⁹ não propôs qualquer 
tratamento ou análise para esses advérbios. 
Cinque (1999, 2006) claramente aponta um 
tratamento para tais advérbios. Contudo, 
objetiva-se investigar, neste trabalho, a 
veiculação morfossintática das projeções sob 
análise. Assume-se, assim, que tal contraste entre 
advérbios categórica e diretamente afirmados 
como especificadores dessas projeções e outros 
advérbios seria relevante para os objetivos deste 
trabalho. 

Dessa forma, os resultados serão apresen-
tados em quatro condições analíticas: morfologia 
progressiva com advérbios cinquenianos, 
morfologia progressiva com advérbios não 
cinquenianos, morfologia não progressiva com 
advérbios cinquenianos,  morfologia não 
progressiva com advérbios não cinquenianos. As 
variáveis dependentes deste estudo são: a) 
frequência de emprego de morfologia 
progressiva para veicular os aspectos sob análise; 
e b) frequência de emprego de advérbios 
cinquenianos²⁰ para veicular os aspectos sob 
análise. Como já afirmado, as hipóteses deste 
trabalho são: a) a morfologia progressiva 
associada ao tempo presente e  passado é a 
prototípica na veiculação de todos esses aspectos 
no inglês americano; e b) apenas os advérbios 
cinquenianos são utilizados para veicular tais as- 
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especificadores das 
projeções sob análise. 
Não se objetiva afir-
m a r q u e C i n q u e 
(1999, 2006) descarta 
qualquer outro ad-
vérbio como especifi-
cador que não se-
ja  um dos um dos 
apresentados. 

²¹ A motivação 
para a escolha de 
tais tempos ver-
bais  advém  da 
assunção de que, 
talvez, no tempo 
futuro, diferentes 
implicaturas pos-
sam se fazer mais 
comumente pre-
sentes, dificultan-
do, assim, a iden-
tificação das lei-
turas de habitua-
lidade, continua-
tividade, prospec-
ção, duração e in-
coação no corpus 
analisado. 

pectos no inglês americano.  
O procedimento de análise de dados se deu 

da seguinte forma: a) identificação de sentenças 
com os advérbios já descritos na literatura 
(CINQUE, 1999, 2006) como especificadores 
das projeções funcionais sob escrutínio; e b) 
análise da morfologia verbal empregada na 
veiculação de tais aspectos associados ao tempo 
presente, e passado; c) análise contextual do 
aspecto empregado. Sendo assim, neste estudo, 
uma análise qualitativa será desenvolvida em 
relação às realizações morfossintáticas de tais 
projeções associadas ao presente e passado²¹. 

Os resultados serão apresentados por meio 
de um cruzamento entre: a) a ocorrência dos 
aspectos AsphabitualP, AspcontinuativoP, AspprospectivoP, 
AspdurativoP, Aspincoativo (i)P no inglês americano, 
no tempo presente e passado e b) condições 
analíticas estabelecidas. Convém afirmar que, 
por razões de espaço, tais condições serão 
apresentadas da seguinte forma: Morfologia 
Progressiva Advérbios Cinquenianos (MPAC),  
Morfologia Progressiva Advérbios Não 
Cinquenianos (MPANC), Morfologia Não 
Progressiva Advérbios Cinquenianos (MNPAC) 
e Morfologia Não Progressiva Advérbios Não 
Cinquenianos (MNPANC).  

De forma genérica, houve uma preferência 
pelo emprego da morfologia progressiva para 
ve icu lar os aspectos cont inuat ivo (60 
ocorrências), prospectivo (6 ocorrências) e 
incoativo (10 ocorrências) relacionados ao tempo 
presente e passado nas três horas analisadas do 
corpus. Tal preferência parece apontar que, no in- 
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glês, a morfologia progressiva, como compreendida neste trabalho, 
parece ser a mais frequente para veicular tais projeções. Observa-se 
que, quando não utilizada, outras morfologias, são utilizadas com 
advérbios especificadores dessas projeções que traduzem o traço de 
continuidade, prospecção e incoação. Aponta-se, contudo, que 
houve uma preferência pelo emprego da morfologia não 
progressiva em relação à veiculação dos aspectos habitual (10 
ocorrências) e durativo (18 ocorrências).  

 Gráfico 1 - Realizações morfossintáticas dos aspectos estudados 

²² Grifos do autor do 
artigo. 

No que se refere aos resultados da primeira 
condição, apresentada no gráfico por meio da 
sigla MPAC, houve duas ocorrências de 
veiculação de aspecto continuativo (cf. (3a-b)), 
uma de aspecto prospectivo ((cf. 3c)), uma de 
aspecto durativo ((cf. (3d)) e uma de aspecto 
incoativo (cf. (3e)). Tais ocorrências são 
apresentadas abaixo²²:  
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(6) Morfologia Prog ressiva com Advérbios 
Cinquenianos (MPAC) 

a) You were still going strong  
     Você estava ainda indo forte 
    “Você estava ainda se fortalecendo” 

b) He’s still doing quite well  
     Ele-está ainda fazendo muito bem 

         “Ele está ainda muito bem”   

c) She was almost agreeing with me  
    “Ela estava quase concordando comigo”  

d) He was briefly discussing with her  
    “Ele estava brevemente conversando com ela” 

e) We are suddenly seeing Warner Brothers Studios  
    Nós estamos de repente vendo Warner Brothers estúdios 
    “Nós de repente estamos vendo os estúdios WarnerBrothers” 

²³ Tescari Neto (2013), 
baseado em Cinque 
(1999)  considera que 
auxiliares parecem 
não possuir uma posi-
ção fixa de soldagem. 
Eles entram na deri-
vação em uma proje-
ção funcional X, a de-
pender do traço a ser 
valorado. À vista dis-
so, propõe-se que, em 
uma sentença como 
“João já estará che-
gando”, inicialmente 
há a soldagem de 
“chegando” no núcleo 
V.  Segundo Tescari 
Neto (2013), movi-
mentos sintagmáticos 

Como se pode observar em (6a) e (6b), o 
aspecto continuativo foi veiculado por meio do 
emprego da morfologia progressiva com o 
advérbio still (“ainda”), previsto em Cinque 
(1999, 2006) como especificador da projeção 
AspcontinuativoP, que nucleia o traço de 
continuidade. Sobre tal realização, convém 
ratificar que verbos auxiliares²³, por possuírem 
propriedades distintas das de verbos lexicais em 
relação ao movimento (POLLOCK, 1989), 
ascendem²⁴ sob projeções mediais para projeções 
mais altas para checarem os traços de tempo, 
bem como, a depender do contexto ilocucio- 
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sucessivos de Spec pa-
ra Spec fazem com 
que “chegando” che-
que em Spec de Asp 
durativoP e Spec de Asp 
progressivoP os traços de 
duração e de progres-
sividade, respectiva-
mente. O auxiliar  
“estará” seria soldado 
no núcleo Asp perfect. 

²⁴ Verbos auxiliares 
em contexto de perí-
frases verbais podem 
mover-se entre es-
pecificadores, ocu-
pando a posição de 
núcleo de projeções 
funcionais. Tal mo-
vimento, como descri-
to em Cinque (1999) e 
Santos (2011), pode 
acarretar, na sintaxe 
aberta, um ordena-
mento l inear que  
“aparentemente” se 
diferencia do ordena-
mento da Hierarquia 
Linear Universal. 

²⁵ Como já apontado, 
assume-se, neste tra-
balho, movimento do 
VP em inglês e não 
movimento nuclear 
(V). 

²⁶ Tal incompatibili-
dade semântica seria 
esperada, uma vez 
que, sendo projeções 
que traduzem a im-
perfectividade, ou se-
ja, as diferentes fases 
internas de um even-
to, sua relação com 
verbos de estado ou 
pontuais parece ser, 
no mínimo, incomum. 
Alves (2019), ao anali-
sar a relação entre as- 

nário, valorar outros traços na periferia 
esquerda, como o de foco, corroborando, assim, 
na ordem linear da sintaxe aberta, o 
posicionamento do verbo em relação ao 
advérbio. Finalmente, há o movimento do 
sintagma conten-do “estar” para Spec de 
projeções mais altas, como as de tempo.  

Em (6c), (6d) e (6e), os aspectos prospectivos, 
durativo e incoativo foram veiculados por meio 
do emprego da morfologia progressiva com os 
advérbios especificadores almost (“quase”), briefly 
(“brevemente”) e suddenly (“de repente”), 
respectivamente. Sobre tais realizações, observa-
se que não parece haver um bloqueio em relação 
às noções semânticas concernentes aos traços a 
serem checados por meio de movimento do VP²⁵ 
e ao aktionsart do verbo lexical²⁶. Dessa forma, 
como se pode observar em tais exemplos, a 
checagem dos traços de prospecção, duração e 
incoação parece não ser bloqueada na derivação 
pela classe acional do verbo. Finalmente, no que 
concerne à ordem linear, considera-se, ainda, 
que os verbos auxiliares passam por projeções 
mediais e checam projeções mais altas, como as 
de tempo (TanteriorP), o que corrobora o 
ordenamento encontrado nas sentenças.  

(7) Morfologia Progressiva com 
Advérbios Não Cinquenianos 

a) I don’t know what he’s doing today  
     “Eu não sei o que ele-está fazendo hoje”   

b) Look how mean you’re being  
      Olha, como má você-está sendo 
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pecto gramatical e 
aktionsart no inglês, 
propõe algumas leitu-
ras que são autoriza-
das pelo emprego da 
morfologia  progressi-
va com verbos pon-
tuais (achievement e 
semelfactivo), licen-
ciando essa coocor-
rência. Como salien-
tado por um dos pare-
ceristas, é importante 
ratificar que se trata 
de apenas uma obser-
vação. O aktionsart do 
verbo não foi contro-
lado na análise de 
corpus como uma va-
riável independente. 

     “Olha como você está sendo má” 

c)  He was returning the book  
      “Ele estava devolvendo o livro” 

d) This is what I was telling you for four 
Years 
 Isso é que eu estava falando você por 
quatro anos   
“Isso é o que te falava por quatro anos”  

e) I see your mouth is finally healing up 
after two weeks  
	   Eu vejo sua boca está finalmente 
melhorando depois duas semanas  
  “Vejo que sua boca finalmente está 
melhorando depois de duas semanas” 

Em (7a), o aspecto habitual é veiculado por 
meio de morfologia progressiva e de um 
advérbio não cinqueniano, que, neste caso, 
parece ser gerado na camada lexical. Considera-
se, contudo, que sua presença no VP não 
pressupõe uma não contribuição de tal advérbio 
ao cálculo aspectual. O advérbio lexical today, 
contextualmente utilizado para fazer referência 
ao presente, contribui para a noção de 
habitualidade gramaticalizada pela morfologia 
progressiva. Entende-se, assim, que outros 
advérbios não funcionais possam contribuir para 
a veiculação dos traços aspectuais considerados, 
o que aponta para uma composicionalidade 
aspectual,  como  revisitada  em  Verkuyl  (2005).  
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²⁷ Embora tal advér-
bio, na Hierarquia Li-
near Universal, seja 
descrito como espe-
cificador de AsptardivoP, 
neste contexto ele é 
apresentado como 
não cinqueniano, por 
não ser previsto cate-
goricamente como es-
pecificador da pro-
jeção sob escrutínio 
AspIncoativo(i)P. Ratifica-
se que, em momento 
algum, é proposto, em 
Cinque (1999, 2006),   
que   tal advérbio não 
poderia corroborar 
para a veiculação de 
outras informações 
aspectuais também. 

Em (7b), o aspecto continuativo é veiculado 
novamente por meio de morfologia progressiva. 
Como discutido em (6), o aktionsart do verbo 
lexical, neste caso estativo, não parece 
desautorizar a veiculação da noção de 
cont inuidade por meio de morfologia 
progressiva. Considera-se, outrossim, que o VP 
checa o traço de continuidade em AsphabitualP e 
depois checa traços de tempo em projeções mais 
altas.   

Em (7c), o aspecto prospectivo é veiculado 
pela morfologia progressiva relacionada ao 
tempo passado. Neste caso, compreende-se que 
alguém está prestes (about to) a devolver o livro, o 
que descreve, assim, um ponto imediatamente 
anterior ao evento devolução do livro. Há, então, 
a checagem do traço de prospecção por 
movimento do VP ao especificador da projeção 
AspprospectivoP e depois a checagem dos traços de 
tempo. Em (7d), o aspecto durativo é veiculado 
por meio da morfologia progressiva associada ao 
passado e de uma locução adverbial lexical “por 
quatro anos”. Entende-se que tal locução 
contribui ao cálculo aspectual, possibilitando, 
assim, a existência de uma leitura durativa do 
evento de “contar para alguém algo”. Checam-
se o traço de duração em AspdurativoP e o traço de 
tempo em projeções mais altas. Finalmente, em 
(7e), o aspecto incoativo é veiculado por meio da 
morfologia progressiva associada ao presente e 
pelo advérbio finally. Há a checagem do traço de 
incoação por movimento do VP a Spec de 
Aspincoativo(i)P. Entende-se, ainda, que o advérbio²⁷ 
finally parece contribuir para  a  veiculação  tam- 
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bém da noção de incoação. As sentenças da condição MNPAC 
podem ser observadas abaixo:   

(8) Morfologia Não-Progressiva com Advérbios 
Cinquenianos  

a) I usually have a sore throat  
 “Eu geralmente tenho uma dor de garganta” 

b)  But, usually it was 
      Mas, geralmente isso era  
     “Mas, geralmente o era”  

c)  She still goes to Calvary Chapel     
     “Ela ainda vai à Capela do Calvário”  

d) They still didn't want her 
     Eles ainda não querem ela   
    “Eles ainda não a querem” 

e)  He almost died of  pneumonia  
     “Ele quase morreu de pneumonia” 

Em (8a) e (8b), o aspecto habitual é veiculado por meio de 
morfologia não progressiva com o advérbio cinqueniano usually. 
Contrastando (8a) e (8b), observa-se que, na sintaxe aberta, o 
advérbio usually pode ser focalizado discursivamente, o que faz com 
que apareça em uma posição de periferia esquerda da sentença. 
Assume-se, portanto, que o VP se move para checar o traço de 
habitualidade em AsphabitualP e para checar o traço de tempo em 
projeções mais altas. Contudo, em um contexto de focalização, o 
advérbio especificador de AsphabitualP é colocado na periferia 
esquerda da oração.  
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Em (8c) e (8d), o aspecto continuativo é veiculado por meio de 
morfologia não progressiva com o advérbio still. Observa-se que, 
mesmo em um contexto de negação, na sintaxe aberta, o auxiliar e 
particular de negação seguem o advérbio especificador de 
AspcontinuativoP, o qual tem seu traço checado pelo movimento do 
VP. Finalmente, em (8e), o aspecto prospectivo é veiculado por 
meio de morfologia não progressiva com o advérbio cinqueniano 
almost. Há, assim, a checagem do traço de prospecção em 
AspprospectivoP, por meio de movimento do VP.   

(9) Morfologia Não-Progressiva com Advérbios Não 
Cinquenianos 

a) He used to have asthma attacks  
    Ele costumava ter asma ataques   
    “Ele costumava ter ataques de asma” 

b) He would do it when he'd get really excited  
 Ele costumava fazer isso, quando ele-ficava realmente 

animado  
     “Ele fazia isso, quando ficava animado” 

c) I kept telling Stephanie  
    Eu continuava falando Stephanie 
    “Eu continuava a falar para Stephanie” 

d) We’ve become good friends.  
    Nós-tínhamos virado bons amigos 
    “Nós viramos bons amigos” 

e)  I stayed in Paris for seven eight or nine months  
     Eu fiquei em Paris por sete oito ou nove meses 
     “Eu fiquei em Paris sete oito nove meses” 
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f)  And then he started messing up the machine and stuff  
    E então ele começou estragando a máquina e coisa do tipo  
    “E, depois, ele começou a estragar a máquina” 

 

Em (9a) e (9b), há a veiculação do aspecto habitual por meio de 
morfologia não progressiva, especificamente por would e used to. Ao 
analisar o contexto recorrente de emprego de tais verbos, 
argumenta-se que esses parecem ser especializados em língua 
inglesa na veiculação do traço de habitualidade, especialmente 
relacionado ao tempo passado. Hipotetiza-se, portanto, se já não 
poderiam ser gerados no núcleo de AsphabitualP, por conta de sua 
visível especialização na veiculação da habitualidade relacionada 
ao tempo passado. Em (9c), há a veiculação do aspecto 
continuativo por meio de morfologia não progressiva²⁸, 
especificamente pela locução verbal kept telling. Analisando a 
recorrência do emprego de locuções parecidas, encabeçadas pelo 
verbo to keep, hipotetiza-se, outrossim, se tal  verbo  também  já não  

² ⁸ Como compre-
endida neste tra-balho 
(Verbo to be + Verbo 
lexical + ing). 

poderia ser gerado no núcleo de AspcontinuativoP, 
ascendendo, depois, a projeções mais altas para 
checar traços de tempo. Em (9d), há a veiculação 
do aspecto prospectivo por meio de morfologia 
não progressiva. Entende-se  que  há  o  licencia- 

mento de uma leitura também continuativa que o evento pontual 
de “tornar-se grandes amigos” ainda não se concretizou, 
possibilitando a ênfase a um momento imediatamente anterior à 
concretização de tal evento. Neste caso, consideramos que o traço 
das projeções aspectuais AspcontinuativoP e AspprospectivoP é checado 
por movimento do VP. 

Em (9e), há a veiculação do aspecto durativo por meio de 
morfologia não progressiva associada ao passado. Considera-se, 
ainda, que o emprego do advérbio for seven eight or nine months (sic) 
colabora composicionalmente para a veiculação da duração do 
evento. Afirma-se, assim, que a checagem do traço de duração se 
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dá pelo movimento do VP a especificador de AspdurativoP e que a 
existência de uma expressão “por x tempo” contribui para tal 
veiculação. Em (9f), há a veiculação do aspecto incoativo por meio 
de morfologia não progressiva, especificamente pela locução verbal 
started messing up. Afirma-se, desde já, que o emprego de locuções 
verbais similares foi recorrente nas ocorrências de veiculação não 
progressiva com advérbios não cinquenianos do aspecto incoativo. 
Pela semântica do próprio predicador to start, hipotetiza-se se tal 
verbo já não seria gerado no núcleo de Aspincoativo (i)P.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As hipóteses adotadas neste trabalho foram: a) a morfologia 

progressiva associada aos tempos presente e passado é a prototípica 
na veiculação de todos esses aspectos no inglês americano; e b) 
apenas os advérbios cinquenianos são utilizados para veicular tais 
aspectos no inglês americano. Analisando os dados da análise de 
três horas de fala espontânea de falantes nativos de inglês 
americano, afirma-se que a hipótese a) e b) foram refutadas. Como 
se observou, morfologias não progressivas foram preferidas para 
veicular alguns dos aspectos considerados: aspecto habitual 
(presente e passado simples, used to, would) e aspecto durativo 
(presente e passado simples). Afirma-se, ainda, que o emprego de 
locuções verbais encabeçadas pelo verbo to keep e to start também 
foram utilizadas para veicular aspecto continuativo e aspecto 
incoativo, respectivamente, em uma frequência menor. No que 
concerne à refutação da hipótese b), constatou-se que a realização 
de advérbios como today (aspecto habitual), for X time (aspecto 
durativo), finally (aspecto tardivo/incoativo) e a não realização 
fonológica de advérbios cinquenianos foram mais frequentes que a 
realização categórica de advérbios cinquenianos, isto é, advérbios 
apontados categoricamente como especificadores das projeções sob 
escrutínio.  

Os próximos passos desta pesquisa são: a) analisar mais horas 
do corpus para triangularizar os resultados deste trabalho; b) 
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elaborar um teste de julgamento de aceitabilidade, a partir dos 
resultados da análise de corpus, para diagnosticar contextos em que 
a Hierarquia Linear Universal possa ser “aparentemente” 
subvertida na sintaxe aberta; e c) elaborar testes de escolha forçada 
e de ordenamento de itens para triangularizar os resultados do 
teste de julgamento de aceitabilidade. 
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Abstract: This work adopts the core assumptions of  the 
Cartographic Enterprise (CINQUE, 1999; 2006) 
concerning the understanding of  some adverbs as specifiers of  
functional projections and of  the verbal phrase checking of  
features held in these projections. This article is intended as a 
general contribution to the study of  the syntactic representation 
of  imperfectivity in natural languages. Specifically, it is aimed 
at investigating the morphosyntactic realization of  the 
following functional heads AsphabitualP, AspcontinuativeP, AspprospectiveP, 
AspdurativeP, Aspinchoative (I)P in American English, in the present 
and past tenses. The hypotheses at hand are a) the 
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employment of  progressive morphology in the present and past 
tenses is the prototypical one when it comes to the realization 
of  the above-mentioned heads; and b) only Cinquean adverbs 
are employed to realize these heads. The methodology 
employed consists in the analysis of  three-hour utterances of  
native speakers of  American English. Both hypotheses were 
refuted. Different morphologies were chosen to realize some of  
these heads, namely habitual aspect (present and past simple, 
used to, would) and durative aspect (present and past simple). 
Periphrastic constructions were also chosen, such as the 
continuative one “to keep + verb” and the inchoative one “to 
start + verb”. It is also argued that some adverbs were 
employed to realize these heads, such as “today” (habitual 
aspect),” for x time” (durative aspect). Most realizations were 
uttered without the phonological realization of  Cinquean 
adverbs, though.  

Keywords: Syntactic Cartography; Imperfectivity; 
Morphosyntactic Realization.Realizações morfológicas e 
adverbiais da imperfectividade no inglês 
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Resumo: O objetivo deste artigo é analisar 
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marcadores de pressuposição. 

Palavras-chave: Argumentação no 
Discurso; Nova Retórica; Argumentação na 
Língua; Discurso midiático; Editorial. 

Página                                                                                                                       38

mailto:robertofdavidjr@gmail.com
mailto:robertofdavidjr@gmail.com


Revista Linguística Rio, v. 6, n. 1, mar.-jul. 2020 

INTRODUÇÃO 
A proposta deste artigo é analisar o emprego de determinados 

procedimentos discursivos dos níveis macro e microtextual em 
textos argumentativos – especificamente, no editorial “É 
inadmissível o apagão que afeta a população do Amapá”, 
publicado pelo jornal O Globo no dia 8/11/2020. O editorial é 
um gênero textual opinativo cujas informações e opiniões são de 
responsabilidade do veículo de comunicação em que o texto foi 
publicado. Por apresentar um caráter predominantemente 
argumentativo, diversas estratégias são utilizadas para a defesa do 
ponto de vista presente no texto. 

No desenvolvimento deste trabalho, apresentaremos, 
primeiramente, os pressupostos que norteiam a pesquisa. A seção 
dos pressupostos (Seção 1) se divide em três subseções, cada uma 
delas dedicada a um estudo referente à argumentação: os estudos 
atuais da argumentação no discurso, de Amossy (2018); as 
contribuições para a análise macrotextual propostas por Perelman 
e Olbrechts-Tyteca (2014); e os conceitos de Ducrot e Anscombre 
(1983) que colaboram para a análise microtextual. 

Na seção posterior (Seção 2), a análise do editorial selecionado 
será precedida por uma apresentação de características desse 
gênero textual, tais como a autoria e a mise em scène discursiva. No 
decorrer de toda a análise, demonstram-se a complementaridade 
entre as teorias e a riqueza de diálogos possíveis.  

1 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
Esta seção destaca os principais pontos dos estudos de Amossy 

(2018) sobre a argumentação, as noções básicas do trabalho de 
Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014) e os conceitos importantes da 
teoria de Ducrot e Anscombre (1983). 
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1.1 Contribuições de Amossy para o estudo da 
argumentação no discurso 

De acordo com Amossy (2018), os estudos atuais da 
argumentação no discurso são fruto das contribuições de três 
grandes áreas do conhecimento: a retórica, a lógica e a pragmática. 
Cada uma delas, com suas teorias e metodologias desenvolvidas ao 
longo do tempo, trouxe elementos que enriquecem a análise 
argumentativa contemporânea.  

De tudo que a autora apresenta como contribuição em seu 
trabalho, este artigo se atém, como já foi apontado, aos 
fundamentos retóricos – mais detidamente, às contribuições da 
Nova Retórica, de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014) – e aos 
pragmáticos – especificamente, as contribuições de Ducrot e 
Anscombre (1983) – da análise da argumentação. São esses os 
estudos que discutiremos mais à frente. 

Após traçar um panorama dos estudos argumentativos e 
apontar as contribuições de diversas correntes teóricas para a 
análise argumentativa contemporânea, Amossy (2018) destaca 
elementos que devem ser considerados ao estudar a argumentação 
em suas mais variadas formas. A autora afirma, então, que a 
análise do discurso em sua visada e/ou dimensão persuasiva 
precisa ter uma abordagem: 

(1) comunicacional, uma vez que deve levar em conta a situação 
de comunicação e a relação de interlocução estabelecida entre 
os sujeitos; 
(2) genérica, tendo em vista a centralidade do conceito de gênero 
textual e dos seus constituintes (finalidade comunicacional, 
distribuição prévia dos papéis dos interagentes, tipologias/
modos de organização do discurso) no estudo da interação 
entre os sujeitos na/pela linguagem; 
(3) dialógica, já que a troca entre os parceiros, o confronto de 
pontos de vista e a adaptação do locutor ao auditório são 
elementos fundamentais do processo argumentativo; 
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(4) textual, porque é importante estudar a construção textual, os 
processos lógicos e os procedimentos de ligação dos enunciados 
para compreender a estrutura argumentativa do texto; 
(5) figural, tendo em mente os possíveis impactos das figuras 
empregadas no texto e dos efeitos provocados pelo estilo que o 
locutor adota na enunciação, em prol de sua intenção 
persuasiva; e 
(6) linguageira, pois deve levar em conta os meios que a própria 
linguagem oferece para a construção da argumentação 
(encadeamento dos enunciados, elementos linguístico-
discursivos como marcas de implícitos, operadores 
argumentativos, modalizadores, escolha lexical etc.). 

Na análise dos textos e dos discursos, esses elementos se 
imbricam de forma que nem sempre é possível delimitar o que 
pertence a uma ou a outra abordagem. O que importa é que se 
tenha em mente, ao estudar a argumentação, tudo que colabora 
para a eficácia do projeto persuasivo do sujeito enunciador. 

Outra contribuição importante para os estudos da argumen-
tação no discurso é a distinção entre dimensão argumentativa e visada 
argumentativa. Por conta da pluralidade de perspectivas sobre o 
mundo e do dialogismo inerente à enunciação, todo enunciado se 
constrói com base num ponto de vista entre vários e orienta o 
outro, então, a ver de uma determinada forma o mundo e o que 
nele há. Nesse sentido, todo enunciado teria uma dimensão 
argumentativa, mesmo aqueles em que não há uma intenção 
explícita de convencer o outro. Trata-se de casos em que há a 
apresentação de uma perspectiva sobre o real sem que haja defesa 
da validade dessa forma de perceber e categorizar os elementos do 
mundo concreto. 

Por outro lado, há enunciados que nitidamente apresentam um 
posicionamento sobre algo no mundo e que buscam provar a 
validade de um ponto de vista. Há, nesses casos, um projeto mais 
ou menos consciente de persuasão do outro, e podem-se identificar: 
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uma questão retórica que gera respostas antagônicas (expressamente 
formuladas ou não); uma tomada de posição do sujeito; e um 
discurso cuja intenção é fazer um ponto de vista prevalecer ou 
tornar-se aceito. Identifica-se, então, uma visada argumentativa 
nesses enunciados. 

A partir da distinção entre dimensão argumentativa e visada 
argumentativa, a autora propõe, então, a existência de um 
continuum de modalidades argumentativas. Isso permite que se 
identifiquem textos tipicamente argumentativos e que se reconheça 
que, mesmo em textos mais narrativos ou descritivos, por exemplo, 
pode haver algum nível de influência do enunciador sobre seu 
interlocutor, na forma como aquele constrói seu enunciado. Os 
textos do primeiro tipo estariam num polo do continuum e os do 
segundo, no outro. 

A seguir, apresentam-se as contribuições oferecidas pelos 
estudos de Perelman e Olbrechts-Tyteca ao estudo da 
argumentação no discurso. 

1.2 Contribuições de Perelman e Olbrechts-Tyteca para a 
análise macrotextual  

O trabalho de Perelman e Olbrechts-Tyteca retoma, na década 
de 1950, conceitos fundamentais da retórica aristotélica – a qual 
havia perdido prestígio entre as ciências modernas, especialmente 
no século XIX, por uma série de fatores socioculturais. O Tratado 
da argumentação (2014), que marca o início da chamada Nova 
Retórica, é uma obra basilar para os estudos contemporâneos da 
argumentação no discurso. 

É importante ressaltar que o estudo dos autores se volta 
especialmente para a análise dos esquemas de pensamento e dos 
tipos de ligação entre ideias, em detrimento dos aspectos 
linguageiros. Por isso, suas contribuições estão relacionadas 
principalmente ao estudo da argumentação no nível macrotextual. 

Nesse sentido, destaca-se a taxionomia dos argumentos 
proposta pelo trabalho. O resultado de seus estudos é a elaboração 
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de um amplo repertório dos universais argumentativos, dos 
esquemas de raciocínio, das técnicas de persuasão que constituem 
um raciocínio plausível. 

Quanto às técnicas argumentativas, há as técnicas de 
associação – que consistem em criar vínculos entre elementos 
(seres, ideias, eventos etc.) – e as técnicas de dissociação – que 
desfazem vínculos previamente estabelecidos (seja pelo senso 
comum, seja por saberes específicos partilhados por um grupo de 
pessoas). As primeiras são divididas, ainda, em: argumentos quase-
lógicos, argumentos fundamentados na estrutura do real e 
argumentos que fundamentam a estrutura do real. 

Os argumentos quase-lógicos criam vínculos de forma 
semelhante à estrutura silogística. O silogismo é uma forma clássica 
de dedução da lógica formal: a partir de uma afirmação geral 
(“Todos os seres humanos são mortais”) e de uma afirmação 
particular (“Aristóteles é um ser humano”), ambas estabelecidas 
como verdades incontestes, chega-se a uma terceira afirmação 
particular (“Logo, Aristóteles é mortal”). O argumento quase-lógico 
se apresenta de forma semelhante a essa estrutura; a conclusão a 
que se chega, no entanto, não é necessária, mas provável, possível, 
preferível. 

Os argumentos fundamentados na estrutura do real são aqueles 
que se baseiam em relações consideradas existentes no mundo 
objetivo. Observando o mundo, o indivíduo percebe, por exemplo, 
que determinados fenômenos decorrem de outros anteriores; isso 
leva à percepção de que o mundo é regido por causalidades. Nesse 
sentido, é comum que se estabeleçam relações de causa-
consequência (ou causa-efeito) entre acontecimentos. As relações 
de causalidade que podem ser estabelecidas por indivíduos como 
argumento em favor de uma tese são exemplos da criação de 
argumentos fundamentados na estrutura do real. 

Já os argumentos que fundamentam a estrutura do real 
constroem uma imagem da realidade, sem partir de relações pré-
estabelecidas. O que se tem, nesses casos, é uma generalização a 
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partir de um caso particular (indução) ou a transposição de algo 
que é aceito em um domínio particular para outro(s) domínio(s). 
Enunciações proverbiais (MAINGUENEAU, 2013: 215) são 
exemplos de argumentos que fundamentam a estrutura do real: 
quando se diz que “de grão em grão, a galinha enche o papo”, há 
a transposição da forma como a galinha se alimenta (sem pegar 
vários grãos por bicada) para situações particulares da vida 
humana, em que se pode escolher entre fazer muitas coisas ao 
mesmo tempo ou fazer poucas coisas, uma de cada vez; essa 
associação, que não é logicamente necessária, geralmente serve de 
argumento para defesa da segunda opção, como uma forma de 
dizer que “pequenos passos garantem o sucesso da empreitada”. 

Cada uma dessas grandes divisões apresenta, ainda, diversas 
subdivisões que não serão exploradas em sua totalidade neste 
artigo. Apontaremos, na análise, apenas as técnicas empregadas no 
editorial que analisaremos.  

O trabalho de Perelman e Olbrechts-Tyteca se destaca não só 
pela ampla classificação dos conteúdos proposicionais do 
enunciado (logos), mas também pelo resgate de noções importantes 
da retórica aristotélica, como a de ethos e a de pathos 
(ARISTÓTELES, 2005: 37). Embora não usem esses termos 
específicos, os autores tratam desses conceitos ao abordar a 
construção da imagem do orador (ethos) e as emoções provocadas 
no auditório (pathos) como elementos essenciais do projeto de 
persuasão. Logos, ethos e pathos compõem uma espécie de tripé da 
retórica aristotélica, sendo estes dois voltados para a emoção, ao 
passo que o primeiro diz respeito à razão; os três são, por isso, 
primordiais para a “adesão dos espíritos às teses”. 

Outro elemento importante são os acordos entre orador e 
auditório (PERELMAN & OLBRECHTS-TYTECA, 2014: 73). 
Não é possível estabelecer argumentação sem que os sujeitos 
participantes do ato de linguagem estejam de acordo quanto a 
determinados elementos e representações do mundo; por isso, esses 
acordos são considerados o ponto de partida da argumentação. 
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Trata-se das premissas comuns aos sujeitos de uma determinada 
comunidade e que são mobilizadas sem gerar controvérsia: saberes 
de crença, valores, esquemas de pensamento, entre outros. 

A seção seguinte trata das contribuições dos estudos de Ducrot 
e Anscombre. 

1.3 Contribuições de Ducrot e Anscombre para a análise 
microtextual 

Em uma perspectiva denominada Teoria da Argumentação na 
Língua (TAL), Oswald Ducrot e Jean Claude Anscombre (1983) 
destacam a função semântico-enunciativa dos elementos 
linguísticos no discurso. Dentre eles, estão os conectivos e os 
operadores argumentativos, termos gramaticais e discursivos 
responsáveis por explicitar o processo pelo qual um argumento leva 
a determinada conclusão. 

Para Ducrot (1972) o uso da linguagem vai além da descrição 
do mundo. A estrutura da língua é utilizada para convencer o 
interlocutor a entrar em um jogo argumentativo, construído por 
afirmações verdadeiras ou falsas. 

No ato de dizer, há dois componentes essenciais para a 
construção do enunciado: o semântico e o retórico. O componente 
semântico ou linguístico é imutável e está relacionado ao uso literal 
da proposição, enquanto o retórico está associado a elementos 
extralinguísticos, à situação comunicativa em que é empregado, 
adquirindo sentido variável. 

No enunciado “Está chovendo”, por exemplo, o componente 
semântico é a informação meteorológica. Por outro lado, o 
enunciado pode representar um pedido para que se feche a janela, 
se a água da chuva estiver molhando algo da casa; para que se 
recolham as roupas do varal, no caso de elas estarem estendidas em 
espaço aberto; ou um desejo de voltar para casa, se pronunciado 
durante um passeio ao ar livre. Essas possibilidades dizem respeito 
ao componente retórico. 
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Nessa abordagem, a argumentação é considerada um fato da 
língua, visto que o nível semântico e o retórico são indissociáveis e 
não sobrepostos: “o sentido de um enunciado comporta, como 
parte integrante, constitutiva, essa forma de influência que se 
chama força argumentativa. Significar, para um enunciado, é 
orientar” (cf. DUCROT, ANSCOMBRE 1988; apud AMOSSY, 
2018: 35). 

No exemplo dado anteriormente, “Está chovendo” pode 
orientar o outro a fechar a janela, a recolher as roupas ou a voltar 
para casa; essa orientação compõe o sentido do enunciado. Seu uso 
funciona como um argumento que pode levar o interlocutor a uma 
dessas conclusões, excluindo-se as demais.  

Outra noção presente nessa teoria é a de topoi, que nomeia os 
“fiadores dos encadeamentos discursivos” (cf. ANSCOMBRE 
1995; apud AMOSSY, 2018: 35). Em “Está chovendo, vamos voltar 
para casa”, há o topos segundo o qual um passeio na chuva não é 
agradável. Na Teoria da Argumentação na Língua, privilegiam-se 
o modo de encadeamento dos enunciados e a organização dos 
discursos, analisando-se minuciosamente os topoi ou os conectores 
que explicitam a argumentação na superfície do texto (“Está 
chovendo, então vamos voltar para casa”). 

Os operadores argumentativos podem articular enunciados 
constituídos por argumentos de mesmo peso (classe argumentativa) 
ou por argumentos que representam uma gradação de força 
crescente para chegar a uma determinada conclusão (escala 
argumentativa). Em “Ele é um excelente marido (tese). Fechou a 
janela. Recolheu as roupas do varal”, os dois argumentos têm o 
mesmo peso, a mesma importância na defesa da tese. Porém, se 
construirmos o enunciado como “Ele é um excelente marido (tese). 
Fechou a janela e até recolheu as roupas do varal”, o operador 
destacado tem a função de apontar o argumento mais forte. 

As noções de pressuposto e de subentendido também são discutidas 
por Ducrot. O primeiro é linguisticamente marcado no enunciado 
(componente semântico), e o segundo está relacionado a elementos 
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extralinguísticos (componente retórico), que precisam ser 
recuperados para sua compreensão: “O posto é o que afirmo, 
enquanto locutor, o subentendido é o que deixo meu ouvinte concluir, 
enquanto o pressuposto é o que apresento como pertencendo ao 
domínio comum das duas personagens do diálogo” (cf. DUCROT, 
1987; apud GOUVÊA; SILVA, 2019: 861). 

Voltemos ao exemplo anterior. Se uma pessoa diz “Está 
chovendo” e imediatamente alguém se levanta para recolher as 
roupas do varal, isso significa que tal enunciado funciona como um 
pedido ou ordem no contexto de interação em que é proferido, e 
não como uma simples informação sobre as condições climáticas. 
Nesse caso, estamos diante de um conteúdo subentendido, pois, 
apesar de não haver nenhuma marca linguística que indique o 
imperativo, o enunciado leva o interlocutor a uma determinada 
ação. 

Em “Juliana parou de passear”, a presença do verbo “parar” 
pressupõe que Juliana estava passeando antes, já que esse verbo 
designa a interrupção de um acontecimento. Mesmo que seja feita 
uma negação (“Juliana não parou de passear”) ou uma 
interrogação (“Juliana parou de passear?”), o conteúdo pressuposto, 
representado linguisticamente pelo vocábulo “parou”, permanece: 
o que mudará é o conteúdo posto em cada enunciado. No entanto, 
com as construções “Não está chovendo” ou “Está chovendo?”, no 
contexto apresentado acima, a ação de recolher as roupas no varal 
deixa ser uma possibilidade, pois, em nenhum dos casos, sua 
realização estará subentendida. 

Transformar a asserção em uma negação ou em uma 
interrogação é um dos testes propostos por Ducrot para diferenciar 
conteúdo subentendido de conteúdo pressuposto, e mostra a força 
argumentativa que a palavra “parar” possui no enunciado. Esse 
verbo, assim como “permanecer”, “deixar de”, “continuar”, 
“passar a” – que indicam permanência ou mudança de estado, 
bem como início, continuidade ou interrupção de processos –, são 
denominados marcadores de pressuposição, assim como alguns 
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operadores argumentativos (já, agora, ainda) e conectores 
circunstanciais (desde que, depois que, embora). 

A partir das concepções desenvolvidas ao longo desta subseção 
e das duas anteriores, procederemos à análise de um editorial. É 
importante sinalizar que não há a pretensão de esgotar todas as 
possibilidades de análise, mas a de proporcionar uma aplicação 
prática de alguns dos elementos aqui mencionados e que 
consideramos de extrema importância para a constituição do texto. 

2 ANÁLISE DE UM EDITORIAL 
Antes de tratar do texto específico escolhido para análise, 

convém tecer alguns comentários sobre o gênero textual e sobre a 
mise em scène discursiva, tendo em vista que a análise da 
argumentação é, também, genérica e comunicacional. 

O editorial é um texto jornalístico opinativo escrito em nome 
do veículo de comunicação em que se encontra. Sua autoria é 
classificada por Alves Filho (2006) como autoria institucional, que se 
manifesta quando o indivíduo responsável pela escrita do texto 
“apaga” sua individualidade e fala em nome de uma instituição. As 
opiniões e informações veiculadas pelo editorial do jornal O Globo 
são, portanto, opiniões do próprio jornal e informações cuja 
responsabilidade é atribuída a esse veículo de imprensa. 

O sujeito da enunciação é, então, o jornal O Globo. O 
auditório consiste, primeiramente, no público-alvo do jornal: 
indivíduos das classes A e B (de acordo com informações do site 
“Sobre a Infoglobo”¹), preferencialmente assinantes, e que, ao  me- 
¹ D i spon íve l em: 
< h t t p s : / /
www.infoglobo.com.b
r / A n u n c i e /
institucional.aspx >. 
Acesso: 24 nov. 2020. 

nos virtualmente, têm valores e opiniões 
semelhantes aos da linha editorial do periódico. 
O auditório pode, contudo, não ser assinante do 
jornal, não pertencer às classes sociais apontadas 
e, ainda, não partilhar dos valores e opiniões do 
veículo de comunicação. Passa-se a considerar 
como auditório, então, qualquer potencial leitor 
atento às questões que afetam a sociedade. 
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Por ser um texto opinativo, o editorial é predominantemente 
argumentativo. Isso significa que há uma evidente visada 
argumentativa nesses textos: ao discutir eventos ou questões que 
afetam a sociedade no momento da enunciação, há sempre uma 
tese a ser defendida e argumentos que a sustentam. Mesmo quando 
há trechos descritivos ou narrativos, esses trechos funcionam como 
estratégias para defesa do ponto de vista do jornal. 

Tendo essas informações sobre o gênero e sobre a mise em scène 
do ato de linguagem, passa-se à leitura e análise do editorial “É 
inadmissível o apagão que afeta a população do Amapá”, 
publicado no dia 8/11/2020. 

É inadmissível o apagão que afeta a população do 
Amapá 
Moradores estão privados de serviços básicos. 
Sistema só deve ser normalizado em dez dias 

O blecaute que atingiu o Amapá após um incêndio 
na subestação de energia da capital, Macapá, na 
noite de terça-feira, expôs uma situação 
inadmissível. Ao menos 13 dos 16 municípios do 
estado foram mergulhados num caos prolongado. 
Sem energia, serviços essenciais como comunicações 
e abastecimento de água ficaram comprometidos. 
Hospitais passaram a funcionar à base de 
geradores. Do ponto de vista da racionalidade, pode 
parecer inacreditável, mas estima-se que o 
fornecimento só será plenamente restabelecido dentro 
de dez dias. 
Enquanto isso, cidadãos que trabalham e pagam 
seus impostos em dia são submetidos a situações 
insólitas, como lavar louça na calçada do 
reservatório local; buscar água com baldes 
diretamente nos rios; recorrer ao aeroporto ou a 
shoppings para carregar celulares; disputar preciosos 
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galões de água mineral e sacos de gelo com uma 
multidão; e enfrentar longas filas nos postos de 
combustíveis que ainda permanecem abertos. 
De acordo com as informações oficiais, o incêndio 
na subestação provocou o desligamento automático 
das linhas de transmissão Laranjal/Macapá e das 
hidrelétricas Coaracy Nunes e Ferreira Gomes. Na 
quinta-feira, o ministro das Minas e Energia, 
Bento Albuquerque, esteve em Macapá — onde foi 
decretado estado de calamidade — para gerenciar a 
crise. Disse que o problema está sendo solucionado 
— ontem a energia foi retomada em alguns pontos 
—, mas que o sistema como um todo só deverá 
voltar ao normal em dez dias. 
O apagão, que afeta cerca de 90% da população de 
861 mil pessoas, foi aparentemente provocado por 
um raio que atingiu um dos transformadores da 
subestação de Macapá, a única do estado. O 
equipamento reserva, que poderia ser usado, está em 
manutenção desde dezembro. 
“Trata-se de um absurdo completo”, afirma o 
professor de planejamento energético da Coppe/
UFRJ Luiz Pinguelli Rosa. “Tem que haver 
redundância. Não pode o estado inteiro ficar 
pendurado numa única subestação.” Embora a 
responsabilidade maior seja do estado, fica evidente 
para ele a falta de supervisão do setor pelo 
Ministério das Minas e Energia. 
Não se pode admitir que quase todos os municípios 
de um estado mergulhem na escuridão sem 
perspectivas de uma solução num tempo razoável. 
Os governos estadual e federal precisam dar uma 
resposta às falhas que resultaram nesse cenário de 
caos — a população não tem nem sequer água para 
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beber. É imprescindível criar redundâncias para 
suprir o fornecimento de energia em casos 
semelhantes e cuidar da manutenção dos 
equipamentos reservas. Nada garante que um raio 
não possa cair duas vezes no mesmo lugar. 

Jornal O Globo, 2020. 

Esse editorial tem como tema a queda de energia no estado do 
Amapá, que, de acordo com o que se supunha na época da 
publicação, teria sido provocada por um raio que atingiu a 
subestação da capital, Macapá. Desde o início do blecaute, em 03 
de novembro, diversos veículos de comunicação se posicionaram 
sobre o ocorrido.  

O procedimento fundamental para análise da argumentação é 
a identificação da tese. No editorial em questão, a tese é 
precisamente o enunciado que serve de título ao texto: “É 
inadmissível o apagão que afeta a população do Amapá”. É em 
torno dela que o texto se constrói e é em favor dela que os 
argumentos são selecionados e organizados, de forma que sua 
defesa seja eficaz. 

No primeiro parágrafo, a indicação da quantidade de cidades 
sem energia elétrica e a descrição da situação precária de serviços 
essenciais mostram por que “É inadmissível o apagão que afeta a 
população do Amapá”. Os valores numéricos em “Ao menos 13 
dos 16 municípios do estado foram mergulhados num caos 
prolongado” – bem como a porcentagem em “afeta cerca de 90% 
da população de 861 mil pessoas”, no quarto parágrafo – são 
relevantes para a defesa da tese, pois demonstram quão inaceitável 
é que não tenham sido tomadas todas as medidas cabíveis para 
evitar ou conter o apagão. Quanto maior a quantidade de cidades 
e de pessoas atingidas, maior deveria ser a urgência do 
restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. 

Em “Hospitais passaram a funcionar à base de geradores”, o 
verbo “passar (a)”, que denota mudança de estado/início de 
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processo, funciona como um marcador de pressuposição, 
indicando que os hospitais, que agora funcionam com energia 
reserva, funcionavam plenamente antes. Essa informação 
apresentada como anterior ao discurso, indiscutível, tem a função 
de tornar o argumento mais forte, e esse recurso indica a influência 
negativa do apagão para o estado. 

Nesse mesmo parágrafo, o operador argumentativo “mas”, em 
“Do ponto de vista da racionalidade, pode parecer inacreditável, 
mas estima-se que o fornecimento só será plenamente 
restabelecido dentro de dez dias”, indica a dificuldade de 
considerar real o que ocorre no estado. Ao estabelecer uma 
oposição entre a realidade e a racionalidade, o autor indica que a 
informação sobre o prazo de restabelecimento da energia está no 
âmbito do irracional, do irreal e, portanto, do inadmissível. 

O segundo parágrafo se destaca, do ponto de vista 
macrotextual, pelo recurso ao pathos. Ao identificar e classificar os 
moradores do Amapá como “cidadãos que trabalham e pagam os 
seus impostos em dia”, o enunciador tenciona criar uma 
identificação entre o sujeito com quem fala e o sujeito de que fala. 
O leitor pode, a partir disso, perguntar-se (conscientemente ou 
não): “Como eu me sentiria se estivesse nessa situação?”. Essa 
identificação promove, então, uma empatia que abre caminho para 
que o locutor provoque determinadas emoções no interlocutor. 

Por meio da enumeração de “situações insólitas” por que 
passam esses cidadãos, o enunciador constrói uma espécie de 
cenário com alto potencial patêmico. Cada uma das situações 
elencadas pode provocar, no interlocutor, um sentimento de 
indignação ou revolta diante do quadro geral; todas elas, juntas, 
podem intensificar esses sentimentos. 

De forma geral, o recurso ao pathos nesse parágrafo ajuda a 
construir a seguinte linha argumentativa: se os cidadãos que 
trabalham e pagam seus impostos estão submetidos a situações que 
geram indignação e revolta por conta do apagão, então “É 
inadmissível o apagão que afeta a população do Amapá”. 
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Essa empatia com o outro é expressa, também, como um traço 
do próprio enunciador. Nesse sentido, o sujeito da enunciação 
constrói para si a imagem de alguém preocupado com o bem-estar 
do cidadão comum, o que David Jr. (2017: 54) define como ethos de 
benevolência. A identificação passa a ser, então, entre o leitor, o 
cidadão amapaense e o próprio jornal. 

Do ponto de vista microtextual, a presença do operador 
“ainda”, em “e enfrentar longas filas nos postos de combustíveis 
que ainda permanecem abertos”, marca o pressuposto de que há 
postos que não permanecem abertos, que fecharam. O enunciado 
indica, também, que a situação pode se alterar e esses postos 
abertos podem, em breve, deixar de funcionar, o que agravaria a 
situação descrita. 

O terceiro parágrafo insere informações oficiais e uma figura 
que tem legitimidade: o Ministro de Minas e Energia. Apresenta-se 
o que ele disse e fez diante do ocorrido, concedendo-lhe aparente 
razão. Porém, logo em seguida, o texto diz: “mas que o sistema 
como um todo só deverá voltar ao normal em dez dias”. O 
operador argumentativo grifado aponta, de fato, para o argumento 
mais forte, do ponto de vista do enunciador. Essa estratégia 
enfraquece, então, o indicativo de resolução dado por Bento 
Albuquerque no trecho anterior (“[o ministro] Disse que o 
problema está sendo solucionado”), colocando maior peso na 
informação de que a normalização ocorrerá após um longo 
período de apagão (“dez dias”). 

Além dessa contraposição, o operador argumentativo “só”, 
relacionado ao tempo de retorno à normalidade, indica um 
argumento que aponta para a negação da totalidade. Ao ser 
utilizado, reforça a ideia de que a solução dada pelo ministro é 
mínima, negando sua efetividade; logo, o posicionamento e as 
ações dessa autoridade diante do problema também são 
inadmissíveis. 

No quarto parágrafo, destaca-se a oração relativa em “O 
equipamento reserva, que poderia ser usado, está em 
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manutenção desde dezembro”. Ela funciona como um marcador 
de pressuposição, indicando a existência de um equipamento com 
capacidade de evitar o apagão. Esse enunciado sinaliza a 
irresponsabilidade das autoridades: a situação não seria tão grave 
se esse equipamento não estivesse com a manutenção tão atrasada. 

O verbo “poderia”, no futuro do pretérito, também reforça 
isso, mostrando que havia a possibilidade de tudo ter sido diferente. 
A negligência dos órgãos competentes é um forte argumento em 
favor da tese de que é inadmissível a situação do fornecimento de 
energia do Amapá. 

O quinto parágrafo inicia com uma citação direta de um 
especialista no assunto. Fiorin (2018: 175), na esteira do trabalho 
de Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996), classifica esse argumento 
como argumento de autoridade: é o recurso a uma instância (um 
indivíduo, um grupo de pessoas ou uma instituição) que detém um 
tipo de saber validado pelo coletivo e que, portanto, tem 
autoridade para falar sobre determinados assuntos. 

O recurso ao argumento de autoridade constrói uma linha de 
raciocínio que pode ser traduzida da seguinte maneira: se um 
especialista no assunto (um professor de planejamento energético 
de uma renomada universidade) classifica a situação da energia no 
Amapá como “um absurdo completo”, então é inadmissível o apagão 
que afeta a população do Amapá. 

Esse argumento é, ainda, uma importante estratégia para a 
construção de determinados ethé do enunciador (a instância 
enunciativa jornal O Globo). Trazer a opinião de um especialista 
ajuda a construir tanto um ethos de seriedade – a fala do enunciador 
não é leviana e infundada, visto que é baseada em fontes sérias – 
quanto um ethos de inteligência – o recurso à fala de um especialista 
demonstra domínio intelectual e conhecimento sobre o assunto. 

Se, no terceiro parágrafo, a concessão em relação à fala do 
ministro se estabelece por meio de uma estratégia de suspense, há 
uma estratégia de antecipação (GUIMARÃES, 1987: 120) no quinto 
parágrafo – especificamente no trecho “Embora a responsabili-
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dade maior seja do estado, fica evidente para ele a falta de 
supervisão do setor pelo Ministério das Minas e Energia”. O 
operador “embora” é usado quando a informação introduzida por 
ele é o argumento mais fraco: é a isso que se chama estratégia de 
antecipação. O argumento mais forte é, então, a informação que 
vem depois, a saber, que seria necessária a supervisão pelo 
Ministério das Minas e Energia, mesmo que a responsabilidade 
legal seja do estado. 

O sexto e último parágrafo apresenta o fechamento da 
discussão promovida ao longo do editorial. A primeira sentença – 
“Não se pode admitir que quase todos os municípios de um estado 
mergulhem na escuridão sem perspectivas de uma solução num 
tempo razoável” – é uma reformulação da tese. Essa reformulação 
acrescenta informações ao enunciado que serviu como título do 
texto, tendo uma dupla função: (a) retomar a tese, após a discussão 
promovida; e (b) aprofundá-la, tendo como base justamente as 
informações apresentadas e os recursos empregados. 

A expressão “mergulhar na escuridão” e o trecho “sem 
perspectivas de uma solução num tempo razoável”, por exemplo, 
reforçam e intensificam as emoções provocadas no texto – 
principalmente indignação e revolta –, além de poderem provocar 
um sentimento de desespero. Essa carga patêmica na reformulação 
da tese é uma importante estratégia persuasiva do enunciador, ao 
final da linha argumentativa. 

Destaca-se, enfim, a última sentença desse parágrafo: “Nada 
garante que um raio não possa cair duas vezes no mesmo lugar”. 
Trata-se, aqui, de um argumento por analogia. A sentença subverte 
um enunciado bastante popular, que tem ares de enunciação 
proverbial: “Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar”. O 
recurso aos saberes e valores do auditório é uma importante 
estratégia, primeiramente, de captação, intensificada pelo jogo 
enunciativo com a palavra “raio” – a referência guarda uma 
coincidência com o fato em discussão, tendo em vista que o apagão 
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foi supostamente provocado por um raio. Isso demonstra argúcia 
por parte do enunciador. 

Outro ponto importante, decorrente disso, é que o uso desse 
enunciado ajuda a construir um ethos de prudência. O editorial 
enumera diversos eventos que comprovam o descaso não só diante 
do apagão, mas nos cuidados anteriores necessários para sua 
prevenção. A falta de manutenção no equipamento reserva e a 
demora no restabelecimento completo da energia são apenas 
alguns dos pontos que demonstram essa negligência. 

De fato, pesquisas científicas já comprovaram que não há 
nenhuma condição natural que evite a queda de um raio no 
mesmo lugar. Não só o raio – que se acreditava, na época da 
publicação do editorial, ser o causador do blecaute – pode se 
repetir, como também a indiferença das autoridades. 

Não é possível efetivamente evitar a ocorrência do raio, seja 
este físico, seja metafórico. É possível, contudo, preparar-se para as 
adversidades inevitáveis e previsíveis. O enunciador prudente 
afirma isso, reforçando a tese de que “É inadmissível o apagão que 
afeta a população do Amapá”, assim como também é inadmissível 
a possibilidade de reincidência dessa situação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com o aporte teórico de importantes trabalhos para o estudo 

da argumentação, foi feita uma análise macro e microtextual das 
estratégias argumentativas presentes no editorial “É inadmissível o 
apagão que afeta a população do Amapá”, publicado pelo jornal O 
Globo em 08/11/2020, para a defesa da tese apontada no título do 
próprio texto. Ao longo do artigo, tencionou-se mostrar a 
diversidade de estratégias empregadas no editorial e a 
complementaridade entre as teorias apontadas, que demonstram o 
caráter argumentativo da linguagem. 

A proposta de Amossy (2018) destaca as principais 
contribuições de áreas diversas para os estudos atuais da 
argumentação no discurso e aponta para os variados aspectos que 
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devem ser considerados em uma análise profícua da argumentação. 
Como se pôde perceber na discussão teórica e na análise do 
editorial, o trabalho de Perelman e Olbrechts-Tyteca (2014) 
fornece contribuições importantes para a análise da argumentação 
no nível macrotextual, enquanto os estudos de Ducrot e 
Anscombre (1983) possibilitam a análise de estratégias argumen-
tativas no nível microtextual. 

Com base nos conceitos apresentados na seção dos pressu-
postos teóricos, bem como em outros trabalhos, a análise destacou, 
da perspectiva macrotextual, o recurso ao argumento de auto-
ridade e à analogia, além da construção da imagem do orador 
(ethos) e das emoções provocadas no auditório (pathos). A análise no 
nível microtextual, por outro lado, assinalou o uso dos marcadores 
de pressuposição e dos operadores argumentativos como elementos 
que conduzem o interlocutor a aderir a determinados pontos de 
vista. 

As estratégias e elementos linguístico-discursivos apontados e 
discutidos na análise do editorial corroboram, enfim, a ideia 
desenvolvida por Amossy (2018) de que as abordagens de análise 
do discurso estão combinadas, unidas para o estudo da eficácia do 
projeto persuasivo do sujeito enunciador.  
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Abstract: This paper aims to analyze an editorial from the 
newspaper O Globo, based on the studies of  Amossy (2018) 
on argumentation in discourse. It also relies on the 
contributions of  Perelman and Olbrechts-Tyteca (2014) for 
the macro textual analysis and of  Ducrot and Anscombre 
(1983) for the micro textual analysis of  the argumentation. 
The analysis of  the text highlights the use of  the values of  the 
audience, pathos and ethos, as well as the use of  argument 
from authority, analogy and the employment of  certain 
linguistic-discursive elements, such as argumentative operators 
and presupposition markers.  
Keywords: Argumentation in Discourse; New Rhetoric; 
Argumentation in Language; Media Discourse; Editorial. 
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Resumo: Este artigo tem por objetivo 
analisar a organização retórica e os recursos 
léxico-gramaticais presentes na elaboração da 
seção de Metodologia em projetos de pesquisa da 
área de Letras. Para amparar teoricamente esta 
pesquisa, utilizamos Swales (1990; 2016), Alves 
Filho (2018), Monteiro (2016), Barros (2005), 
entre outros teóricos. O corpus é constituído por 
20 projetos de pesquisa submetidos e aprovados 
no Mestrado de Letras da Universidade Federal 
do Piauí e foram coletados do acervo do Núcleo 
de Pesquisa em Texto, Gênero e Discurso 
(Núcleo Cataphora). A partir das análises, 
identificamos a presença de dez passos retóricos, 
sendo os mais recorrentes o Passo 1 (Caract-
erizando a abordagem metodológica da pesquisa) 
e o 10 (Descrevendo o(s) procedimento(s) de 
análise) e o menos recorrente o P6 (Justificando 
seleção do corpus e/ou fonte). Identificamos 
também  a  presença  em  todos  os projetos do 
futuro do presente e uma sobreposição da  escrita  
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impessoal na seção de Metodologia nos projetos de Letras 
analisados.

Palavras-chave: Organização retórica; Recursos léxico-
gramaticais; Projetos de pesquisa. Metodologia ; Letras. 

INTRODUÇÃO 
Os gêneros, como meio inerente de expressão, comunicação e 

ação, fazem parte dos diversos contextos do cotidiano das pessoas, 
seja familiar, de trabalho ou acadêmico. A Análise de Gêneros 
busca entender de que forma eles se apresentam, organizam e se 
estruturam para atingir determinado propósito em um contexto. 
Podemos observar isso com a análise dos gêneros acadêmicos, que 
são as produções realizadas, seja por alunos ou professores, dentro 
do ambiente universitário, como os resumos, artigos, monografias, 
projetos de pesquisa, dissertações, teses, entre outros. Observando a 
produção destes gêneros, é possível perceber que a sua 
organização, a escolha do léxico, os propósitos e a retórica são 
distintos, uma vez que são próprios aos gêneros escolhidos.  

Partindo disso, destacamos para análise, o gênero acadêmico 
projeto de pesquisa, que pode ser construído por alunos de 
graduação ou graduados, com o objetivo de ingressar em pós-
graduações e desenvolver suas pesquisas em uma determinada 
área. Esse gênero, normalmente possui a seguinte estrutura: a 
introdução, em que ocorre a apresentação da pesquisa, situando a 
área em que ela está inserida do geral ao específico; a justificativa, 
que funciona, de acordo com Alves Filho (2018), como uma 
possibilidade para se conseguir um financiamento de pesquisa e 
aponta as capacidades e aptidões dos pesquisadores; os objetivos 
apresentam as questões que pretendem ser respondidas ao longo da 
pesquisa; a fundamentação teórica delineia o suporte teórico para a 
pesquisa, destacando autores da área; a metodologia apresenta as 
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ferramentas utilizadas para a realização da pesquisa; o cronograma 
apresenta o tempo estipulado para o desenvolvimento da pesquisa. 
Tal estrutura pode variar a depender do que for exigido nos editais 
de seleção de pós-graduação. 

Observando a escassez de estudos acerca desse gênero, além da 
necessidade de se pesquisar o modo como a seção de Metodologia 
nos projetos de pesquisa se organiza e partindo dos estudos de 
Monteiro (2015), esta pesquisa objetivou estudar a organização 
retórica e os recursos léxico-gramaticais presentes na construção 
desta seção, tomando por base, principalmente, a proposta de 
abordagem sociorretórica proposta por Swales (1990). 

1 A ABORDAGEM SOCIORRETÓRICA DE JOHN 
SWALES 

O estudo acerca dos gêneros acadêmicos teve como um dos 
precursores John M. Swales, que inicialmente ocupou-se em um 
estudo de gênero com objetivo pedagógico com o Inglês para Fins 
Específicos. A partir disso, Swales iniciou a análise de gêneros 
textuais acadêmicos e profissionais com a finalidade de 
proporcionar aos alunos formas de praticarem e identificarem os 
gêneros, reconhecendo os aspectos presentes neles. Dessa forma, os 
alunos teriam a capacidade de construir textos, ou seja, o autor 
propunha uma apresentação explícita do gênero para que o 
indivíduo se apropriasse e o construísse da forma mais adequada.  

A pesquisa de Swales (1990) foi realizada com 48 introduções 
de artigos de pesquisa, que em seguida aumentaram para 110, em 
áreas distintas (Física, Educação e Psicologia). Partindo desta 
pesquisa, o autor identificou quatro movimentos recorrentes 
iniciais nesta seção, o que, em seguida foi reduzido para três e 
adicionado onze passos retóricos. Os movimentos encontrados pelo 
autor foram: “Estabelecer o território” / “Estabelecer o nicho” / 
“Ocupar o nicho”. Esta pesquisa resultou na elaboração do que foi 
denominado como modelo CARS (Create a research space), o qual 
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seria, posteriormente, utilizado em pesquisas de gêneros 
acadêmicos que adotam a proposta sociorretórica de Swales. 

A utilização do modelo CARS em estudos de gêneros 
acadêmicos contribui principalmente de forma metodológica, visto 
que ao “criar um espaço de pesquisa” Swales (1990) apresentou 
uma base para o desenvolvimento de outras pesquisas. Cabe 
destacar que este modelo não prescreve aspectos necessariamente 
existentes nos gêneros, mas apresenta resultados de uma pesquisa e 
as possibilidades de realizá-la em outros gêneros ou outros textos de 
um mesmo gênero. Além disso, a partir desse modelo iniciou-se as 
análises da organização retórica de gêneros, isto é, a forma como o 
texto é estruturado para atingir determinado propósito.  

Dentro dessa organização estão presentes os movimentos e 
passos retóricos que constituem a organização retórica de um 
gênero, o movimento que “[...] indica uma função retórico-
comunicativa relativamente padronizada desempenhada por 
agrupamentos de sequências textuais usadas em um gênero de 
texto particular ou em uma de suas seções.” (ALVES FILHO, 
2018, p. 138). O passo retórico “[...] é a função retórico-
comunicativa desempenhada por uma sequência textual particular 
a qual, para gozar deste status, precisa ser recorrente numa seção 
típica de um gênero.” (ALVES FILHO,2018, p. 139).  

Assim, o movimento é algo mais amplo, que não é identificado 
textualmente em um gênero e para ser alcançado necessita da 
realização de algumas ações textuais (passos), sendo que estas 
mudam de acordo com o objetivo a ser alcançado e tem de ser 
recorrentes para serem reconhecidos como tais. Dessa forma, 
percebendo que os passos podem ser identificados a partir de pistas 
léxico-gramaticais e concordando com as proposições de Alves 
Filho (2018), neste artigo tivemos por foco os passos retóricos.  

Ao longo de seus estudos, o autor desenvolveu conceitos 
importantes para a compreensão e análise dos gêneros, como os 
conceitos de gênero, propósito comunicativo e comunidade 
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discursiva, que estão diretamente ligados e são necessários para o 
entendimento desta teoria.  

1.1 Gênero, propósito comunicativo e comunidade 
discursiva  

O conceito de gênero foi construído pelo linguista como crítica 
e resolução à visão equivocada e inadequada do gênero como uma 
fórmula a ser seguida, o que o tornava reducionista e limitado. 
Dessa forma, o autor apresentou cinco características que 
permitem a identificação de um gênero, apresentando, assim, sua 
complexidade. 

Tais características dizem respeito à ideia de classe, que é uma 
determinada categoria onde se inserem textos pertencentes ao 
mesmo gênero; o propósito comunicativo, que é o objetivo 
motivador de um gênero (este conceito posteriormente foi revisto, 
pois o autor percebeu que o propósito pode não aparecer de forma 
explícita e em um gênero pode haver mais de um propósito 
motivador); a prototipicidade, que são os aspectos do gênero que o 
identificam; a lógica ou razão subjacente, em que estão as 
convencionalidades do gênero e a delimitação do conteúdo e a 
terminologia utilizada pela comunidade discursiva para denominar 
os gêneros. Neste conceito o teórico aponta duas problemáticas. A 
primeira é a de que um mesmo evento possa ser identificado por 
mais de um termo e a segunda é a de que um gênero possa ter a 
mesma nomenclatura, mas sua função pode mudar.  

Assim, o autor conceituou o gênero como “[...] uma classe de 
eventos comunicativos [...]” (SWALES, 1990, p. 59). Dessa forma, 
o gênero é a reunião de propósitos (que devem ser reconhecidos 
pelos membros da comunidade), de padrões, mas também de 
variações no que diz respeito aos aspectos formais. Além disso, os 
gêneros possuem nomenclaturas que são concedidas pelas 
comunidades discursivas a que pertencem.  

A partir deste conceito, é possível destacar que o gênero só é 
assim determinado por pertencer e circular dentro de um meio, 
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denominado por Swales (1990) de comunidade discursiva. O autor 
apresenta seis características para definir uma comunidade: 
objetivos afins entre os membros do grupo, comunicação e 
mecanismos próprios para haver interação, capacidade de 
desenvolver gêneros e um léxico próprio, além da hierarquia, visto 
que há em uma determinada comunidade membros com maior 
bagagem de experiências e conhecimento. Exemplificando o 
conceito de comunidade é possível destacar a comunidade 
acadêmica de Letras, em que os docentes possuem um objetivo de 
ensinar e contribuir para a formação dos alunos, possuem uma 
comunicação própria, uma vez que desenvolvem um léxico (dentro 
das subáreas, por exemplo) e possuem uma relação hierárquica, 
que pode ser vista entre professores e alunos.  

O conceito de comunidade discursiva posteriormente foi revisto 
por Swales (2016), pois havia sido apresentado como algo estável e, 
ao ser reformulado, o teórico destacou a comunidade como algo 
instável, dinâmico, mutável, colocando a possibilidade de conflitos 
internos e apresentando que a abrangência do termo (comunidade 
discursiva) deve ser explicada. Em seguida, o termo passou a ser 
chamado, de acordo com Biasi-Rodrigues, Hemais e Araújo (2009), 
de “teoria de comunidade discursiva”, o que nos possibilita 
perceber como este conceito é algo fluido, pois a sua identificação é 
complexa e requer o reconhecimento de fatores que não são 
estáveis, como a sua abrangência, porém ele é necessário para o 
entendimento do ciclo em que o gênero é formado e circula. 

1.2 O gênero projeto de pesquisa e a seção de 
metodologia 

O gênero acadêmico projeto de pesquisa é desenvolvido por 
alunos com o intuito de acesso a programas de pós-graduação, por 
isso, nesse gênero, são situadas seções que visam ao convencimento 
da banca, seja de forma explícita ou não. Assim, “[...] espera-se 
que o projeto de pesquisa apresente algo novo, que motive a 
concretização da proposta, mas que essa novidade se acomode às 
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expectativas e exigências do campo em que a pesquisa deverá se 
inserir.” (MONTEIRO, 2015, p. 45), ou seja, é necessário que haja 
um diálogo entre as teorias já existentes e o que o pesquisador pode 
oferecer de novidade para a área em que se insere seu projeto.  

O projeto de pesquisa também tem como função ser um 
planejamento, que possa ser alterado ao longo do desenvolvimento 
da pesquisa. Este gênero é uma necessidade para a pesquisa e para 
o pesquisador, pois contribui para o recorte entre as diversas 
possibilidades existentes em uma área, como por exemplo na área 
de Linguística, em que se encontram a Análise do Discurso, a 
Linguística de Texto, a Sociolinguística, entre tantas outras 
subáreas. A partir de um projeto, é possível situar a pesquisa e 
determinar que aspectos serão trabalhados nela. Barros (2005) 
afirma que o projeto de pesquisa, além de ser um planejamento das 
etapas que irão ser cumpridas, é uma ferramenta metodológica de 
pesquisa para a formulação dos meios que serão utilizadas pelo 
pesquisador para construir o estudo e o conhecimento.  

Projetos de pesquisa comumente apresentam uma seção de 
metodologia, que apresenta os meios, instrumentos e possíveis 
técnicas que serão utilizados para que sejam alcançados os 
objetivos do projeto, como a pesquisa se desenvolverá e é previsto 
que essa seção apresente os procedimentos escolhidos para o 
desenvolvimento da pesquisa, a forma como procedeu a coleta do 
corpus e como ocorrerá a sua análise, a natureza da pesquisa.  

Cabe também destacar que assim como as outras seções, a 
metodologia varia de acordo com a área em que o projeto está 
situado, por vezes, sendo mais objetiva ou subjetiva, em termos de 
escrita, dependendo da cultura disciplinar a qual está inserida. 

2 METODOLOGIA  
Esta pesquisa está situada na área de Análise de Gêneros. A 

realização do estudo ocorreu a partir da coleta dos projetos de 
pesquisa para a formação de um corpus, da leitura integral dos 
exemplares desse gênero para que fosse possível ter uma noção 
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ampla da estruturação das seções, sendo feita uma delimitação na 
seção de Metodologia. Inicialmente, foi observada a estrutura dos 
projetos e feito o destaque dos recursos léxico-gramaticais 
existentes, em que foram apontadas suas recorrências de acordo 
com os passos retóricos encontrados e, partindo desses dados, 
pôde-se observar se tais recursos e passos são comuns à seção de 
Metodologia nesses exemplares.  

O corpus desta pesquisa é constituído por 20 projetos de 
pesquisa submetidos e aprovados para o ingresso no mestrado de 
Letras na área de Linguística, na Universidade Federal do Piauí, 
que foram recolhidos do acervo do Núcleo de Pesquisa em Texto, 
Gênero e Discurso (Núcleo Cataphora) e produzidos nos anos de 
2012 a 2014. Esses projetos são inseridos em seis subáreas da 
Linguística, a saber: quatro projetos de Análise do discurso (AD), 
quatro de Análise de Gêneros (AG), dois de Gramática (GR), 
quatro de Letramento (LET), quatro de Sociolinguística (SOC) e 
dois de Semântica (SEM).  

A análise do corpus ocorreu de forma qualitativa, em que foram 
identificados os recursos léxico-gramaticais, tais como verbos e suas 
respectivas características (número, pessoa e temporalidade), além 
da identificação e descrição dos passos retóricos presentes nesta 
seção, e quantitativa, em que foram destacadas as recorrências dos 
passos e dos recursos, sendo assim possível relacionar tais aspectos. 
Somente foram analisados recursos com valores semânticos 
compatíveis com os passos encontrados.  

Dessa forma, foram catalogados os recursos identificados para 
que fosse observado se há marcas linguístico-textuais comuns nos 
passos retóricos encontrados, isto é, foi feita uma relação entre estas 
marcas e os passos na seção de Metodologia dos projetos de 
pesquisa da área de Letras. 

3 ANÁLISE E RESULTADOS 
A partir da leitura e análise das seções, identificamos os passos 

retóricos e alguns recursos linguísticos presentes neles, pois, assim,  
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¹ O termo “recorrên-
cia” é comumente uti-
lizado em pesquisas 
de Análise de Gêneros 
para tratar da quan-
tidade de vezes que 
determinado passo re-
tórico ocorre na aná-
lise. Desse modo, um 
passo retórico que se 
faz presente mais de 
uma vez, ele é recor-
rente. 

será possível apontar de que forma o propósito 
da seção de Metodologia foi atingido. Partindo 
dessa identificação, chegamos à construção do 
quadro abaixo, que apresenta os passos retóricos, 
suas recorrências¹ (explicação do termo na nota 
de rodapé) e presenças nas seções. Destacamos 
que neste quadro foram utilizadas as nomen-
claturas adotadas por Monteiro (2015) para 
denominar os passos retóricos. 

Partidos das ocorrências encontradas na seção é possível 
visualizar dez passos retóricos re-correntes. No passo 1, “Caracteri-
zando a abordagem metodológica da pesquisa”, é possível observar 

Passos retóricos Recorrência Presença 
na seção

Pas so 1 : Carac t e r i zando a 
abordagem metodológica da 
pesquisa

20 15/20

Passo 2: Justificando a escolha da 
abordagem metodológica

7 7/20

Passo 3: Indicando filiação teórica 
da pesquisa

10 7/20

Passo 4: Retomando o(s) objetivo(s) 
da pesquisa

15 12/20

Passo 5: Delimitando corpus e/ou 
fonte do corpus

11 10/20

Passo 6: Justificando seleção do 
corpus e/ou fonte

4 3/20
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Quadro 1: Recorrência e presença dos passos retóricos na seção de metodologia 
em projetos de pesquisa de Letras (Linguística) 

que os autores apresentam a abordagem, a natureza e o caráter 
metodológico utilizados para a realização da pesquisa. Esse passo 
está presente em quinze seções (15/20) e na sua identificação 
observamos a utilização de um conteúdo que remete à natureza e 
caráter da pesquisa, além de verbos no futuro do presente, como 
por exemplo as locuções verbais “será utilizada”, “será realizada”, 
“será configurada”, como vemos nos trechos abaixo:   

LET1: Nesta pesquisa será utilizada como 
metodologia a etnog rafia, na perspectiva 
sociolinguística, abordagem que tem como interesse 
central a descrição e análise de aspectos específicos 
das práticas da fala (oralidade e escrita). 
SOC1: Este estudo compreende uma pesquisa de 
abordagem qualitativa e quantitativa, pautada em 
pesquisa bibliográfica e considerando as ocorrências 
dos fenômenos em estudo na fala dos entrevistados, 
respectivamente. 
GR2: A pesquisa será configurada de forma 
qualitativa de acordo com os valores (re) construídos 
pela enunciação. De tal maneira que possamos 

Pa s s o 7 : D e s c reve n d o o ( s ) 
procedimento(s) e/ou instrumento 
de coleta

20 14/20

Passo 8: Identificando o perfil dos 
sujeitos participantes da pesquisa

8 7/20

Passo 9: Descrevendo o cenário da 
pesquisa

8 6/20

Passo 10: Descrevendo o ( s ) 
procedimento(s) de análise

16 15/20

Página                                                                                                                       70



Revista Linguística Rio, v. 6, n. 1, mar.-jul. 2020 

estabelecer as relações semântico-enunciativas nas 
propriedades de representação do teórico Culioliano 

No trecho do projeto LET1, o autor apresenta a abordagem 
metodológica etnográfica, a qual sua pesquisa irá seguir, e faz uma 
breve explicação de como tal abordagem trabalha, assim como nos 
trechos de SOC1 e GR2, em que os autores apresentam o caráter 
das suas pesquisas (qualitativo e quantitativo) e a forma como será 
utilizado em seu estudo. Destaca-se que no último exemplo do 
trecho há a presença de outro passo retórico (destacado) que 
apresenta uma retomada do objetivo da pesquisa. Ele foi destacado 
para apontar que o Passo 1 foi normalmente identificado 
superposto a outro. 

No Passo 2, “Justificando a escolha da abordagem 
metodológica”, ocorre uma explicação por ter sido escolhida 
determinada abordagem. Esse passo comumente ocorre após o 
Passo 1, visto que os autores tendem a seguir uma ordem de 
apresentação da metodologia para em seguida justificar sua 
escolha. Esse passo ocorreu em sete dentre as vinte seções 
analisadas e na sua identificação percebemos que os autores 
buscavam justificar suas escolhas metodológicas baseadas em 
autores de suas áreas, pois dessa forma é possível expor sua 
fundamentação, como é possível visualizar nos trechos 

AG2: A abordagem metodológica a ser seguida 
trata-se de uma pesquisa qualitativa, pois nos 
baseamos em “procedimentos de interpretação dos 
fenômenos que empregamos em nosso dia-a-dia” 
(Neves, 1996:01). 
LET3: [...]que no dizer de Lakatos e Marconi 
(2006), permitirá enquanto conjunto de técnicas a 
apresentação de um instrumento claro, coerente, 
elaborado, capaz de encaminhar os impasses 
t e ó r i c o s pa ra o s d e s afio s da p r á t i c a , 
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contextualizando o ambiente e os sujeitos estudados 
em interação social com outros indivíduos. 
SEM2: [...]que segundo Gil (2002, p. 44) “é 
desenvolvida com base em material já elaborado, 
constituído principalmente de livros e artigos 
científicos”. Na verdade, mesmo em estudos que 
necessitem de outras formas de investigação, como 
pesquisa de campo, a consulta de acervo 
bibliográfico se faz ainda essencial 

Em AG2 há a presença do Passo 1 (destacado) e, em seguida, o 
Passo 2, que vem justificando a escolha metodológica através da 
voz de um teórico de sua área, assim como ocorre em LET3 e 
SEM2, em que são apresentadas fundamentações teórico-
metodológicas, isto é, se usa autores de manuais de metodologia 
para justificar a escolha metodológica.  

No Passo 3, “Indicando filiação teórica da pesquisa”, os 
projetos apresentam o campo teórico em que suas pesquisas estão 
inseridas e/ou estudos que fundamentem sua proposta de pesquisa. 
Esse passo está presente em sete (7/20) seções e foi identificado 
através do conteúdo que se refere à teoria da pesquisa, como por 
exemplo nomes de autores e das áreas das pesquisas, como ocorre 
a seguir: 

AD3: Para tanto, é necessário considerar a análise 
destes dados nas postulações teóricas já referidas 
nes ta pesquisa , ta i s como Charaudeau 
(2013;2012), Miguel (2000), Maingueneau 
(2008), Brandão (2004), Dijk (2008), 
Magalhães (2003), entre outros. 
GR1: Serão analisados sob a categoria 
modalizadora e sob a Luz da Teoria das Operações 
Predicativas e Enunciativas de Culioli. 
LET2: A nossa pesquisa se apoiará nos estudos do 
letramento proposto por Soares (1998), Lopes 
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(2006), Kleiman (1995), Street (2014) nos 
conceitos de oralidade e letramento proposto por 
Marcuschi (2010) e nos estudos dos eventos de fala 
proposto por Lima (1996), dentre outros.   

Nos exemplos AD3 e LET2, o passo ocorre através da citação 
dos autores da área de cada projeto e como eles contribuirão para 
a fundamentação das pesquisas. Já em GR1, o autor apresenta a 
teoria em que sua pesquisa irá se amparar. O Passo 3 ocorreu em 
todos os projetos de Análise do Discurso e Gramática. 

No Passo 4, “Retomando o(s) objetivo(s) da pesquisa”, é possível 
observar que os autores apresentam novamente o objetivo utilizado 
para nortear suas pesquisas. Esse passo está presente em doze 
(12/20) seções, foi identificado pelo conteúdo e pela recorrência de 
verbos no infinitivo, como por exemplo “compreender”, 
“identificar”, “averiguar”, “destacar”, entre outros. 

AD1: [...] buscando-se compreender a identidade 
histórica do homem piauiense, e seus reflexos na 
atualidade.  
AG1: [...] buscando averiguar como ocorre a 
interação com o ambiente, além da relação mantida 
entre o usuário e a própria notícia e entre os demais 
usuários.  
SOC3: [...] visa identificar e descrever de forma 
minuciosa o linguajar característico dessa região a 
partir da fusão dessas duas formas de fala que 
mesmo oriundas de localidades distantes, fazem 
parte de uma mesma comunidade linguística. 

Nos exemplos acima observamos, os autores retomam os 
objetivos de suas pesquisas ao utilizar os verbos no infinitivo 
(destacados) e o fazem para reapresentar quais são suas metas na 
pesquisa e como farão para alcançá-las através da metodologia 
escolhida. 
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O Passo 5, “Delimitando corpus e/ou fonte do corpus”, ocorre 
através da apresentação do material a ser analisado na pesquisa e a 
fonte da qual ele foi coletado. Esse passo ocorre em dez seções 
(10/20) e pôde ser identificado por meio, principalmente, do 
próprio vocábulo “corpus” e pelo conteúdo que se refere à sua 
origem, como é visto nos trechos a seguir: 

AD4: O corpus da pesquisa consistirá nos textos 
que compõem a coluna Geleia Geral, os quais 
podem ser encontrados nos volumes “Os últimos 
dias de Paupérea” e “Torquatália – Geleia Geral” 
– obras organizadas para reunir a produção 
dispersa do artista, além do material disponível na 
mídia digital.    
GR2: O corpus para o trabalho será constituído por 
dois textos, um jornalístico e outro do gênero 
literário a serem escolhidos, que terão os verbos que 
ocupam a função de núcleo do predicado analisados, 
quanto à sua transitividade, tendo em conta os 
aspectos sintáticos e semânticos. 
AG1: Pretende-se formar o corpus com os 
comentários encontrados nas notícias mais 
repercutidas, no período da pesquisa, colhidas nos 
portais locais.  

Em AD4, o autor apresenta e caracteriza o corpus que será 
utilizado para a análise e a fonte da qual foi coletado. Em GR2, 
observa-se que o autor não apresenta a fonte do corpus, apenas o 
apresenta e descreve o que irá conter nele, assim como ocorre em 
AG1, em que é delimitado o corpus e não a sua fonte.  

No Passo 6, “Justificando seleção do corpus e/ou fonte”, ocorre 
a explicação da escolha do corpus e/ou da sua fonte de coleta. Esse 
passo se fez presente em apenas três seções e foi identificado pelo 
conteúdo explicativo utilizado pelos autores logo após a 
delimitação do corpus e/ou fonte. 
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AD2: Assim, o uso do site de pesquisas Google se 
configura como um facilitador para a coleta de 
dados, tendo em vista que há nessa ferramenta uma 
amostra dos cartazes que representam a insatisfação 
popular. 
AD3: [...] bem como buscadas nos acervos televisos 
locais, a fim de observar o uso do discurso midiático 
pelo político, levando em consideração o fato que a 
televisão é o meio de comunicação mais acessível na 
atualidade. 
SEM1: A escolha do corpus se deu em consideração 
à influência das duas fontes em questão: os canais 
midiáticos refletem, até certo ponto, como se encontra 
a norma padrão atualmente, em sua formalidade; a 
transcrição da fala dos teresinenses nos dá uma 
dimensão mais refinada das práticas informais da 
língua, permitindo-nos conceber um apanhado 
bastante apurado das inúmeras possibilidades que 
envolvam o nosso objeto de estudo.   

No exemplo AD2, o autor explica a escolha da sua fonte de 
coleta de dados, nesse caso o Google, apontando aspectos que 
reforcem a sua escolha. Em AD3, o autor utiliza o fator 
acessibilidade para justificar a escolha do meio de comunicação 
(televisão) para sua pesquisa. Já em SEM1, é justificada a escolha 
do corpus através de aspectos existentes nele que irão contribuir 
positivamente para o desenvolvimento da sua pesquisa.   

No passo 7, “Descrevendo o(s) procedimento(s) e/ou 
instrumento de coleta”, são descritas os instrumentos 
metodológicas que serão utilizados pelos pesquisadores para a 
coleta dos dados, como por exemplo questionários, entrevistas 
gravadas, entre outras. Esse passo ocorreu em quatorze seções e foi 
identificado pelo próprio léxico que se refere à coleta de dados e 
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pelo conteúdo que possui a apresentação e descrição de 
ferramentas metodológicas de pesquisa. 

AD4: A coleta de dados será realizada através da 
relação autor, texto e contexto, conforme as teorias 
do discurso que embasam esta pesquisa.  
AG4: Desse modo, a pesquisa utilizará para a 
coleta de dados as seguintes técnicas: seleção de 
entrevistas online e impressas que tenham como 
tema as práticas educativas voltadas para a 
educação de jovens e adultos; exploração do corpus 
com vista a identificar a presença de verbos-suporte; 
análise do uso do verbo-suporte presente nas 
entrevistas selecionadas.  
SOC1: A seguir, procedermos à aplicação de 
questionários para realização de entrevistas, com o 
intuito de observar o fenômeno fonético tomado para 
análise. Os dados serão produzidos a partir de um 
questionário fonético-fonológico que segue o modelo 
usado pelo Atlas Linguístico do Brasil.  

Em AD4, percebe-se que a análise ocorrerá por meio dos textos 
e do contexto, visto que o autor aponta que a coleta dos dados irá 
ocorrer entre “autor, texto e contexto”. Em AG4, o autor descreve 
todos os procedimentos utilizados para a coleta dos dados da sua 
pesquisa, destacando as ferramentas que serão utilizadas, como a 
seleção das entrevistas, exploração do corpus e análise do verbo-
suporte. Por fim, em SOC1 o autor também detalha os 
procedimentos de coleta e destaca o modelo em que sua coleta irá 
se amparar. 

O passo 8, “Identificando o perfil dos sujeitos participantes da 
pesquisa”, apresenta os indivíduos que serão participantes da 
pesquisa, seja como sujeitos de pesquisa (isto é, aqueles que 
contribuem para a realização da pesquisa, como por exemplo 
respondendo a questionários) ou apenas como indivíduo que possui 
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algo a ser analisado, como no exemplo AD3, em que o indivíduo 
não é entrevistado e responde a questionários, mas sim tem seu 
discurso analisado. Esse passo se fez presente em sete seções e foi 
identificado através da apresentação e descrição dos sujeitos 
inseridos no estudo, como observa-se nos trechos: 

AD3: [...] comparando assim as etapas da 
campanha eleitoral do candidato Wilson Martins 
no ano de 2010 para governador, analisando bem, 
nesta etapa, o discurso do candidato e o discurso 
produzido pelo jornalista sobre o candidato.   
LET1: Os sujeitos da pesquisa irão consistir 
naqueles alunos do Ensino Médio de uma dada 
escola da rede pública de Teresina que apresentam 
dificuldades de aprendizagem. 
SOC1: Todos os informantes nascidos e residentes 
nas respectivas cidades-campo e enquadrados nas 
faixas etárias determinadas pelo Projeto Alib – 18 
a 30 e 50 a 65. 

No primeiro exemplo, observamos a identificação de dois 
sujeitos que participarão da pesquisa, o candidato e o jornalista, 
além de ser apontado o aspecto que será analisado, o discurso. No 
segundo trecho, ocorre a apresentação dos sujeitos da pesquisa, os 
alunos de Ensino Médio de alguma escola pública na cidade de 
Teresina. Já o terceiro exemplo, além de apresentar os sujeitos, 
destaca algumas de suas características.  

No passo 9, “Descrevendo o cenário da pesquisa”, ocorre a 
apresentação e descrição do ambiente em que a pesquisa irá 
ocorrer. Este passo normalmente ocorre quando também há a 
presença do Passo 8, visto que os sujeitos participantes de uma 
pesquisa estão inseridos em um cenário. O Passo 9 está presente 
em seis seções e foi identificado pelo conteúdo que caracteriza o 
ambiente da pesquisa, assim como nos trechos: 
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LET3: O cenário será o Centro de Convivência do 
Idoso “José Bona”, na cidade de Campo Maior – 
PI, instituição pública, mantida pelo poder 
Municipal que atende 86 idosos com idade entre 60 
a 82 anos. 
LET4: O estudo será realizado na Unidade 
Escolar Demerval Lobão, escola da rede pública de 
ensino, localizada no Centro de Angical do Piauí – 
PI. 
SOC1: O campo de pesquisa compreenderá três 
cidades maranhenses, Olinda Nova do Maranhão, 
São Bento e Viana, localizadas na mesorregião do 
norte maranhense e agrupadas na microrregião 
Baixada Maranhense.  

No projeto LET3, o autor apresenta o cenário da pesquisa e o 
caracteriza. Pode-se perceber que, ao apresentar o cenário, são 
apontados também os sujeitos da pesquisa. No segundo trecho o 
autor descreve o ambiente em que a pesquisa será realizada, 
destacando onde se localiza, assim como ocorre em SOC1, em que 
o autor apresenta as cidades em que a pesquisa irá se desenvolver. 

O Passo 10, “Descrevendo o(s) procedimento(s) de análise”, 
ocorreu com a apresentação dos procedimentos que serão 
utilizados para a análise dos dados da pesquisa. Esse passo ocorreu 
em quinze projetos, foi identificado pelo léxico que remete à 
análise de dados e pelas locuções verbais “será feita”, “serão 
alcançados”, “serão organizados”    

AD2: Inicialmente, será feita uma análise dos 
efeitos de sentido dos enunciadores, a partir da 
seleção de dez enunciados proferidos no levante 
popular do supracitado período que revelassem 
denúncias sobre a não aplicação de verbas em 
setores como educação, saúde, transporte e segurança 
pública. Em seguida, verificar a relação dos 
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enunciados à formação discursiva e ideológica dos 
sujeitos.  
GR2: Tais objetivos serão alcançados por meio da 
análise sintática tradicional, da quantificação dos 
argumentos que saturam a estrutura argumental do 
verbo e da análise a partir do Funcionalismo, que 
respaldará, ou não, os usos feitos pelos autores dos 
textos que, supõe-se, dominam a norma culta da 
Língua Portuguesa. 
SEM1: Os dados serão organizados e relacionados 
de modo prático para o cruzamento com conceitos 
concernentes à proposta da pesquisa. Após a 
articulação dos dados, serão selecionados aqueles 
que correspondem à perspectiva teórica assumida, 
para, finalmente, discorrer sobre as características 
dos casos encontrados em relação ao aporte teórico: 
margens e propostas de análise a partir da teoria. 

No trecho de AD2, o autor apresenta de que forma ocorrerá 
sua análise de dados. Pode-se observar que o autor utiliza verbos 
que indicam ações futuras, assim como ocorre em GR2 e SEM1, 
em que os autores buscam apresentar uma descrição dos 
procedimentos de análise que serão realizados futuramente, ao 
longo do desenvolvimento de suas pesquisas.        

A partir da identificação das ocorrências dos passos retóricos, 
sua recorrência e descrição, é possível ter uma melhor visualização 
dos dados no gráfico abaixo. Tal gráfico evidencia a presença dos 
passos retóricos encontrados nas seções de metodologia analisadas 
nos vinte projetos de pesquisa da área de Letras (Linguística), para 
que seja possível compreender quais dos passos descritos são mais 
ou menos presentes nessa seção: 
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Gráfico 1: Presença dos Passos Retóricos na Seção de Metodologia em Projetos 

de Pesquisa em Letras. 

Ao visualizar o Gráfico 1, é possível identificar que o passo 
retórico mais presente é P1 (ocorrendo em 15 de 20 seções 
analisadas), que caracteriza a abordagem metodológica, e o P10 
(ocorrendo em 15 de 20 seções analisadas), que descreve os 
procedimentos de análise, o que leva à interpretação de que os 
autores dos projetos de pesquisa na área de Letras (Linguística) 
tendem a valorizar na seção de metodologia, principalmente, a 
caracterização da abordagem metodológica da pesquisa, visto que 
essa seção seria o lugar adequado para isso, além de valorizarem 
também a descrição dos procedimentos de análise de dados, pois é 
também uma forma de apresentar sua pesquisa como consistente. 
Em contrapartida, o passo retórico que possuiu menor presença foi 
o P6 (ocorrendo em 3 de 20 seções analisadas). Isto justificaria a 
escolha do corpus e/ou sua fonte, o que aponta uma instabilidade 
dessa justificativa na seção de metodologia. 

A presença dos passos retóricos pode também ser observada de 
forma separada pelas subáreas analisadas, como observamos no 
seguinte quadro: 
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Quadro 2: Presença dos Passos Retóricos na Seção de Metodologia dos Projetos 
de Pesquisa das Subáreas de Linguística 

No Quadro 2, identificamos que os passos com maior presença 
nas seções, Passo 1 e o 10, ocorreram em todas as subáreas 
analisadas nesta pesquisa, já o passo com menor presença nas 
seções, o Passo 6, ocorreu apenas em dois projetos de Análise do 
Discurso e em um de Semântica. 

A partir dos projetos analisados, observamos também as marcas 
de pessoalidade utilizadas ou não pelos autores por meio dos 
verbos, além do número e a temporalidade. Para uma visualização 
mais objetiva desses aspectos foi construído o seguinte quadro: 

Passos AD AG GR LET SOC SEM

P1 2 / 4 3 / 4 2 / 2 4 / 4 4 / 4 1 / 2

P2 0 / 4 1 / 4 0 / 2 3 / 4 1 / 4 1 / 2

P3 4 / 4 0 / 4 2 / 2 2 / 4 0 / 4 0 / 2

P4 3 / 4 3 / 4 2 / 2 3 / 4 1 / 4 0 / 2

P5 3 / 4 2 / 4 2 / 2 1 / 4 1 / 4 1 / 2

P6 2 / 4 0 / 4 0 / 2 0 / 4 0 / 4 1 / 2

P7 1 / 4 3 / 4 2 / 2 4 / 4 3 / 4 1 / 2

P8 1 / 4 2 / 4 0 / 2 2 / 4 1 / 4 1 / 2

P9 1 / 4 0 / 4 0 / 2 2 / 4 2 / 4 1 / 2

P10 3 / 4 1 / 4 2 / 2 3 / 4 4 / 4 2 / 2
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Área/Projeto Número e Pessoa Tempo

AD1 Terceira Pessoa do 
Singular

Futuro do Presente

AD2 Terceira Pessoa do 
Singular

Futuro do Presente

AD3 Terceira Pessoa do 
singular

Futuro do Presente

AD4 Primeira Pessoa do 
Plural e Terceira 

Pessoa do Singular

Futuro do Presente

AG1 Primeira Pessoa do 
Plural e Terceira 

Pessoa do Singular

Futuro do Presente

AG2 Primeira Pessoa do 
Plural e Terceira 

Pessoa do Singular

Futuro do Presente e 
Pretérito Perfeito

AG3 Primeira Pessoa do 
Plural e Terceira 
Pessoa do Plural

Futuro do Presente

AG4 Terceira Pessoa do 
Singular

Futuro do Presente

GR1 Primeira Pessoa do 
Plural e Terceira 
Pessoa do Plural

Futuro do Presente

GR2 Terceira Pessoa do 
Singular e do Plural

Futuro do Presente

LET1 Terceira Pessoa do 
Singular e do Plural

Futuro do Presente

LET2 Terceira Pessoa do 
Singular e do Plural

Futuro do Presente

LET3 Terceira Pessoa do 
Singular e do Plural

Futuro do Presente
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Quadro 3: Identificação do número, pessoa e tempo dos verbos identificados na 
seção de Metodologia nos Projetos de Pesquisa das subáreas de Linguística 

Ao observar o Quadro 3, concluímos que a pessoalidade é 
marcada em nove projetos entre os vinte analisados, como 
percebemos no exemplo  : [...] Propomos pesquisar nesse trabalho 
[...] (AD4). Dessa maneira, ocorrendo em 11 projetos, a não 
marcação de pessoa se sobrepõe, como também podemos 
visualizar no exemplo em  : [...] pode-se dizer que as principais 
dificuldades desta pesquisa vão estar no fato de se encontrar no 
período estipulado entrevistas que tenham a temática proposta. 
(AG4).  

LET4 Primeira Pessoa do 
Plural, Terceira 

Pessoa do Singular e 
do Plural

Futuro do Presente

SOC1 Primeira Pessoa do 
Plural, Terceira 

Pessoa do Singular e 
do Plural

Futuro do Presente

SOC2 Primeira Pessoa do 
Plural, Terceira 

Pessoa do Singular e 
do Plural

Futuro do Presente

SOC3 Terceira Pessoa do 
Singular e do Plural

Futuro do Presente

SOC4 Terceira Pessoa do 
Plural

Futuro do Presente

SEM1 Primeira Pessoa do 
Plural, Terceira 

Pessoa do Singular e 
do Plural

Futuro do Presente

SEM2 Terceira Pessoa do 
Singular e do Plural

Futuro do Presente
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Tais percepções nos permitem compreender que durante a 
escrita da Metodologia nos projetos analisados os autores buscam, 
ao destacarem a impessoalidade, se manter distantes de suas 
pesquisas, uma vez que ainda não são escritores e pesquisadores 
tão experientes. Já em relação à temporalidade utilizada pelos 
autores, percebemos que em apenas um projeto é utilizado 
também o pretérito perfeito, mas, em todas as seções analisadas, o 
futuro do presente foi utilizado, o que pode ser explicado pelo fato 
do projeto de pesquisa indicar ações que ocorrerão posteriormente 
na pesquisa, ou seja, possivelmente esse tempo verbal se encontre 
em outras seções desse gênero acadêmico, uma vez que um projeto 
visa ao futuro de uma pesquisa. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Nesta pesquisa, buscamos analisar a organização retórica e os 

recursos léxico-gramaticais encontrados nos passos retóricos 
identificados na seção de Metodologia de projetos de pesquisa na 
área de Letras (Linguística), identificando aspectos textuais, 
descrevendo, apresentando as recorrências dos passos e suas 
marcas lexicais. Para isso, foi analisado um corpus com vinte 
projetos de pesquisa. 

A partir das análises identificamos a presença de dez passos 
retóricos na seção de Metodologia dos projetos de pesquisa aqui 
analisados, a saber: P1- Caracterizando a abordagem metodológica 
da pesquisa, P2- Justificando a escolha da abordagem 
metodológica, P3- Indicando filiação teórica da pesquisa, P4- 
Retomando o(s) objetivo(s) da pesquisa, P5-   Delimitando corpus 
e/ou fonte do corpus, P6- Justificando seleção do corpus e/ou 
fonte, P7- Descrevendo o(s) procedimento(s) e/ou instrumento de 
coleta, P8- Identificando o perfil dos sujeitos participantes da 
pesquisa, P9- Descrevendo o cenário da pesquisa e P10- 
Descrevendo o(s) procedimento(s) de análise. 

Dentre esses passos, apresentaram maior recorrência o Passo 1 
e o 10, que foram identificados em quinze entre as vinte seções 
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analisadas e o que apresentou menor recorrência foi o Passo 6, que 
esteve presente em apenas três entre as vinte seções analisadas. 
Cabe destacar que o primeiro e o décimo ocorreram em todas as 
subáreas analisadas nesta pesquisa, enquanto o sexto ocorreu 
apenas nos projetos de Análise do Discurso e Semântica. 

A partir das seções analisadas observamos também que, em 
nove (9/20) projetos, os autores marcam a pessoalidade na escrita, 
utilizando, principalmente, a primeira pessoa do plural, enquanto 
nos outros onze (11/20) é utilizada a terceira pessoa do singular e 
do plural, o que podemos interpretar que na escrita da 
Metodologia dos projetos de Linguística há a tendência em manter 
a impessoalidade na pesquisa, com a possível finalidade de manter 
seu texto mais objetivo do estudo. Outra explicação para uma 
maior utilização da impessoalidade pode ser explicada pela falta de 
experiência, por parte do escritor, com a pesquisa e a escrita 
acadêmica.  

Observamos também que a temporalidade utilizada por todos 
os autores é o futuro do presente, uma vez que o projeto de 
pesquisa indica procedimentos que ainda ocorrerão, dessa forma, 
essa temporalidade possivelmente pode ser encontrada em outras 
seções do projeto. 

Através deste artigo, esperamos contribuir para os 
pesquisadores iniciantes de gêneros acadêmicos e para os 
graduandos e/ou graduados que desejam realizar a escrita da 
seção de Metodologia em projetos de pesquisa na área de Letras, 
especificamente no campo da Linguística. Entretanto, destacamos 
que os achados de nossa pesquisa não são prescritivos, mas 
descritivos, e apontam o que ocorre comumente na seção desse 
gênero, nas subáreas de Letras (linguística). 
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Abstract: This article aims to analyze the rhetorical 
organization and the lexical-grammatical resources present in 
the elaboration of  the Methodology section in research projects 
in the area of  Letters. To theoretically support this research, 
we used Swales (1990; 2016), Alves Filho (2018), 
Monteiro (2016), Barros (2005), among other theorists. The 
corpus consists of  20 research projects submitted and 
approved in the Master of  Letters of  the Federal University 
of  Piauí and were collected from the sample of  the Research 
Center in Text, Gender and Discourse (Núcleo Cataphora). 
From the analyses, we identified the presence of  ten rhetorical 
steps, the most recurrent being Steps 1 (Characterizing the 
methodological approach of  the research) and the 10 
(Describing the procedure(s) of  analysis) and the least 
recurrent the P6 (Justifying corpus selection and/or source). 
We also identified the presence in all projects of  the future of  
the present and an overlay of  impessoal writing in the 
Methodology section in the projects of  Letters analyzed. 

Keywords: Rhetorical organization. Lexical-grammatical 
resources. Research projects. Methodology. Letters. 
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Resumo: A proposta do presente artigo é 
discutir, a partir de uma perspectiva enunciativa 
e antropológica sobre a incidência da voz na 
sociedade através dos estudos de língua e 
linguagem. Este trabalho, em especial, abarca a 
relação da sociedade no contexto atual 
(pandêmico) com as seguintes esferas: 
linguagem, homem, língua e voz. Em suma, 
argumenta-se uma perspectiva teórico-
enunc iat iva que t rata dos e fe i tos do 
distanciamento social em tempos de Coronavírus 
e o resgate da incidência da voz nas relações 
entre os sujeitos na/da sociedade.

Pa l av r a s - c h ave : Voz ; Te o r i a d a 
Enunciação; Antropologia da Enunciação; 
Linguística; Pandemia. 

INTRODUÇÃO 
Este texto tem como objetivo refletir sobre o resgate da voz em 

tempos de distanciamento social por conta do Coronavírus 
(COVID-19). A motivação para este trabalho advém da leitura do 
livro Problemas gerais de linguística, de Flores (2019), de algumas 

Página                                                                                                                       88



Revista Linguística Rio, v. 6, n. 1, mar.-jul. 2020 

reflexões da palestra intitulada “Linguagem e sociedade em tempos 
de isolamento”, apresentada por Rajagopalan em maio de 2020 e 
da conferência de Flores, “A Linguística como reflexão 
antropológica: a linguagem, as línguas e o falante”, concedida em 
junho de 2020. Ambas as exposições fazem parte do evento virtual 
Abralin ao Vivo, organizado pela Associação Brasileira de 
Linguística (Abralin), em cooperação com o Comité International 
Permanent des Linguistes (CIPL), a Asociación de Lingüística y 
Filología de América Latina (ALFAL), a Sociedad Argentina de 
Estudios Lingüísticos (SAEL) e a Linguistic Society of  America 
(LSA). Dessa forma, os diferentes comportamentos por conta do 
distanciamento social e o contexto pandêmico (viral e político) 
instaurado no Brasil desde março de 2020 fazem parte do cenário 
deste trabalho. Observa-se que o distanciamento social fez com 
que as pessoas ficassem afastadas fisicamente uma das outras para 
evitar a disseminação do vírus.  

Tendo isso em mente, para se manterem/fazerem presente, as 
pessoas passaram a fazer maior uso de ligações telefônicas e, por 
consequência, mais uso da voz (RAJAGOLAPAN, 2020). Cabe 
salientar que, no contexto pré-pandemia, as pessoas estavam mais 
propensas ao uso de mensagem de textos e/ou imagens e gifs para 
se comunicarem. Esse fenômeno se torna algo importante a ser 
explorado dentro dos estudos linguísticos, pois é devido a uma 
mudança (abrupta) na sociedade que o sujeito reconfigura seus 
mecanismos de enunciar e se fazer presente.  

A voz é objeto deste texto por dois motivos: o primeiro, mais 
geral; o segundo, mais específico: i) acredito no potencial e na 
importância e incidência da voz para existência humana e ii) 
durante muitas décadas, o estudo da voz pela linguística ficou em 
stand-by. Todavia, essa prática de ‘ausência do estudo da voz’, de 
acordo com Parret (2002), foi uma condição necessária à fundação 
da Linguística, em especial a Linguística Estrutural, pois a voz é, 
em sua essência, qualitativa e temporalizada, não podendo, assim, 
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estar próxima das teorias e pensamentos da época, que possuíam 
um viés fortemente quantitativo e até lógico-matemático. 

Refletir sobre o lugar que a voz passou a ocupar durante o 
período de pandemia é algo importante, visto que a voz carrega 
consigo diferentes formas de ser e significar. Dito isso, cabe 
salientar que, de acordo com Meschonnic (1982) apud Silva e 
Milano (2013: 02), “[o]s gestos, o ritmo, a mímica, a entonação não estão no 
signo, mas no sujeito”; mostrando que a voz não pode ser colocada 
distante da linguagem e do homem. Menciona-se, aqui, para 
corroborar esse ponto de vista, Benveniste (2005:   285, grifos 
meus), que diz: 

não atingimos nunca o homem 
separado da linguagem e não o 
vemos nunca inventando-a” e que “não 
atingimos nunca o homem reduzido a si mesmo e 
procurando conceber a existência do outro. É um 
homem falando que encontramos no 
mundo, um homem falando com 
outro homem, e a linguagem ensina 
a própria definição do homem.  

Com base nisso, é possível ver, na primeira citação, que a 
linguagem está ligada ao homem quase que de forma intrínseca, 
tanto pelo fato de ser fundamental para comunicação quanto para 
a expressão. Na segunda passagem, o destaque está na questão de o 
humano ter essa necessidade de falar e se comunicar para poder, 
então, ser definido, pela linguagem, como homem.  

Exposto o quadro acima, o texto encontra-se dividido da 
seguinte maneira: como ponto de partida, será feita uma breve 
contextualização que será terreno fértil para tratar sobre o resgate 
e o poder da voz, explorando alguns filósofos e linguistas como 
Benveniste (2005, 2006), Agamben (2008), Flores (2015, 2018, 
2019) e Rajagopalan (2020), com vistas a evocar pensamentos 
sobre a importância social e linguística da voz. Em seguida, 
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disserta-se sobre o lugar que o homem e a voz ocupam nas relações 
entre língua, sociedade e linguagem, a incidência da voz na 
condição humana da linguagem e o modo como os indivíduos 
estão lidando com o distanciamento social e quais seus reflexos no 
cotidiano. Feito isso, será possível trazer uma análise enunciativa 
com um viés antropológico, buscando aferir a incidência e o 
resgate da voz. Por fim, alguns apontamentos sobre o tema da 
palavra soprada e como ele pode configurar diferentes cenários 
dentro da perspectiva da Teoria Enunciativa e da Linguística. 

1 UM PENTÁGONO DE CONCEITOS: SOCIEDADE, 
LINGUAGEM, HOMEM, LÍNGUA E VOZ 
	 A ciência, durante séculos, atravessando A origem das espécies 

de Charles Darwin (1979), encarregou-se de colocar o humano em 
diversas classificações, começando com Homo habilis e culminando 
(por enquanto) com Homo sapiens. Esses rótulos, respectivamente, 
partem de uma visão mais primária do homem, como, por 
exemplo, manusear e fazer uso de instrumentos de pedras, 
descoberta do fogo etc. Todavia, Flores (2019: 24) destaca que o 
filósofo italiano Giorgio Agamben mostra que, dentro dessas 
classificações, há espaço para o Homo sapiens loquendi, pois, de 
acordo com Agamben (2008: 14):  

O homem não sabe simplesmente, nem simplesmente 
fala, não é Homo sapiens (homem sábio) ou Homo 
loquens (o homem que fala), mas Homo sapiens 
loquendi (o homem que sabe como falar), homem 
que sabe e pode falar (e, por tanto, também não 
falar). 

	 Diversas são as implicações possíveis do pensamento de 
Agamben. Uma delas é que a linguagem é intrínseca ao homem. 
Cita-se aqui Agamben (2008: 14): “A potência – ou o saber – é a 
faculdade especificamente humana [...]”. Isso significa que o 
homem, além de falar, sabe como falar, pois conhece as regras de 
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uso da linguagem, porque, em algum momento da evolução 
humana, os seres humanos começaram a elaborar práticas de 
transmissão da linguagem para aqueles que ainda não a possuíam, 
de modo que o humano também é aquele que transmite a 
linguagem. Dito isso, essa é a definição de homem que será tomada 
neste texto: um Homo loquens que pode escolher falar (ou não falar) e 
ainda necessita de outro homem (um interlocutor) para que se 
instaure o processo de enunciação e, consequentemente, linguagem 
e língua em exercício. 

¹ Tendo em vista o 
texto proposto aqui, 
serei sucinto ao expli-
car a Teoria da Enun-
ciação; a quem inte-
ressar saber mais so-
bre essa teoria e seus 
desdobramentos, re-
comenda-se a obra 
“Introdução à teoria 
enun-ciativa de Émile 
Benveniste” de Flores 
(2013). 

Esse tipo de relação e necessidade de um 
interlocutor também é vista na Teoria da 
Enunciação de Émile Benveniste, que coloca o 
homem e tudo que o permeia no centro da 
discussão linguística, abarcando também a 
relação “eu-tu”¹ no conceito de enunciação. 
Nessa teoria, o indivíduo (eu), ao enunciar, faz 
uso de sua subjetividade (e passa a ser sujeito 
pelo discurso) e, assim, se comunica com o 
interlocutor (tu). Segundo Benveniste (2005: 
288), a subjetividade é entendida como “[...] a 
capacidade do locutor para se propor como 
‘sujeito’, e essa proposição como sujeito tem 
como condição a linguagem”. 

Nessa conjuntura, é possível aprofundar a discussão sobre a 
relação entre voz e sociedade de modo que ambas perpassem o 
humano. O homem, enquanto ser social e gregário, faz uso da voz 
para se expressar; em outras palavras, é na enunciação – podendo 
ser via voz – que o homem se caracteriza como ser-sujeito. 
Ademais, tendo em vista uma perspectiva enunciativa, é possível 
pensar a voz como índice de subjetividade, pode deixar 
transparecer, no discurso, estados do ser: tristeza, alegria, raiva etc.  

Os índices de subjetividade aos quais me refiro podem ser 
entendidos como sentimentos, pensamentos e emoções do humano. 
Esses índices também compõem a subjetividade dos sujeitos e 
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influenciam no momento de seu enunciar. Cabe, aqui, trazer a 
seguinte passagem: 

Enquanto realização individual, a enunciação pode 
se definir, em relação à língua, como um processo de 
apropriação. O locutor se apropria do aparelho 
formal da língua e enuncia sua posição de locutor 
por meio de índices específicos, de um lado, e por 
meio de procedimentos acessórios, de outro. 

Benveniste (2006: 84) 

Nesse sentido, ao falar em índices específicos, Benveniste abre o 
termo para outras formas de interpretação, pois, ao afirmar que “o 
locutor se apropria do aparelho formal da língua e enuncia sua 
posição de locutor por meio de índices específicos”, o linguista 
coloca a referência (não pessoa) como parte integrante da 
enunciação. Dentro disso, é pertinente relacionar também esses 
índices de subjetividade com a seguinte passagem: 

subjetividade, concebida como algo que se constitui 
na relação com o mundo material e social, mundo 
este que só existe pela atividade humana. 
Subjetividade e objetividade se constituem uma à 
outra sem se confundir. A linguagem é mediação 
para a internalização da objetividade, permitindo a 
construção de sentidos pessoais que constituem a 
subjetividade. 

Bock (2001:  23) 

Tendo em vista o excerto acima, é viável assumir que a 
subjetividade é constituída por fatores no qual a forma que o 
sujeito se percebe está relacionada com as relações sociais que ele 
irá instaurar. Assim, esses índices de subjetividade expressam e 
fundamentam relações intersubjetivas, que se mesclam, enfim, à 
sociedade. Com isso, quando o Homo loquens escolhe falar, ele 
provoca dois movimentos no processo enunciativo: i) uso da voz 
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para se instaurar no discurso e passar de indivíduo a sujeito; ii) 
tomada do lugar de locutor (eu), se apropriando da língua (índices 
subjetivos e índices específicos) para formar um enunciado e incitar 
um alocutário (tu). Abaixo, apresenta-se um esquema que permite 
visualizar como esses dois movimentos se estruturam: 

 
Figura 1 - Representação da escolha de fala do Homo loquens 

Exposto isso e de acordo com Benveniste (2005: 288, itálicos do 
autor, negritos meus): “É na linguagem e pela linguagem que o 
homem se constitui como sujeito; porque só a linguagem 
fundamenta na realidade, na sua realidade que é a do ser [...]”. 
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É indubitável, então, que a linguagem é tomada como constitutiva 
do humano. No que se refere à língua, Benveniste (2005: 289) 
concorda com Saussure (1999) e complementa que, além da língua 
ser a parte social da linguagem, há nela valores sociais e históricos 
implicados, produzidos pela condição de discurso; ao utilizar a 
língua, o homem se apresenta como “eu”, em paralelo ao “tu”, 
estabelecendo uma relação intersubjetiva em meio à sociedade. O 
traço diferencial da língua para Benveniste diz respeito ao modo 
como a língua é pensada a partir do lugar da significação e em seu 
funcionamento. Somente a partir disso será possível compreender a 
língua como um funcionamento que é duplo, o que coloca a forma 
como correlato do sentido: o semiótico como correlato do 
semântico. Nesse ponto, ao observar linguisticamente a voz nas 
relações sociais, é favorável trazer uma passagem que abarca uma 
relação entre voz, língua e homem: 

A única coisa que é real é o comportamento 
linguístico do indivíduo, cuja única manifestação 
explicita, concreta, é a cadeia sonora produzida, 
portanto uma série de sons que se sucedem no tempo 
e formam grupos mais ou menos complexos 
separados por respirações, pausas, paradas, 
silêncios. Todo resto, sobretudo o sentido e as regras 
que comandam a reunião dos elementos, é implícito 
escondido na inteligência e na memória dos falantes, 
fora de alcance imediato tanto do ouvinte quanto do 
observador. 

Corbeil (2001: 177) 

Passando pela observação de Agamben (2008) sobre o poder da 
escolha de fala do Homo sapiens loquendi, tomando as discussões 
apresentadas por Flores (2019) sobre o Homo loquens até a relação 
entre língua, homem e linguagem de Benveniste (2005, 2006), é 
significativo colocar que a voz possui um papel primordial na 
condição e constituição do humano, tanto para fins sociais quanto 

Página                                                                                                                       95



Revista Linguística Rio, v. 6, n. 1, mar.-jul. 2020 

para subjetivos. Alinho meu pensamento sobre voz ao de Silva e 
Milano (2013): “a voz como portadora de linguagem e a voz como 
marca entonacional pulsante apontam para voz como criadora de 
um lugar enunciativo do sujeito”. Dito isso, ainda é possível fazer 
uma ponte entre a voz aqui em questão e a linguagem por meio de 
Flores (2019: 42): “sempre que se encontra “a linguagem”, se 
encontra, reciprocamente, “as línguas” e “o falante” – a conjunção 
dos dois pontos acima –, condição complexa da qual se pode 
querer, ou não, saber, mas a qual não se pode ignorar”. 

Essa incidência da voz na existência do homem abriu espaço 
para o surgimento de uma nova antropologia. Elaborada por 
Flores (2019: 258), a Antropologia da Enunciação é uma 
perspectiva que coloca o Homo loquens no cerne dos estudos da 
linguagem e que vê, na capacidade de fala do homem, uma fonte 
de saber (inesgotável) de natureza linguística. Nesse viés, uma 
Antropologia da Enunciação estuda fatos, fenômenos e, em 
especial, o que o falante diz de sua relação com esses fenômenos 
da/na língua. 

Imerso nesse contexto, o próximo tópico irá abordar, em 
primeiro lugar, uma discussão sobre o conceito de voz, pois é algo 
importante tanto para Teoria da Enunciação quanto para 
Antropologia da Enunciação e precisa ser bem definida. Em 
seguida, discute-se o efeito da pandemia na presença da voz e sua 
maior difusão por parte dos falantes. É primordial abordar essa 
relação do falante falando da língua tendo em vista que, de acordo 
com Flores (2015: 91) a Antropologia da Enunciação trata o 
sujeito-falante como um etnógrafo da língua, quando fala da 
materialidade da própria língua. Citando, ainda, Flores (2015: 94): 
“A linguística do homem falante interessar-se-ia pelo que o homem 
diz da língua, sobre a língua, a respeito da língua. É tempo de dar 
lugar a essa etnografia. O falante é etnógrafo da própria língua”. 
Por fim, aborda-se o resgate da voz no lugar do uso da escrita nas 
relações/laços sociais durante o distanciamento social. 
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2 A VOZ E SUA INCIDÊNCIA 
Para dar início a esta discussão sobre a incidência da voz, 

primeiramente seria interessante trazer algumas reflexões para 
definir o que é voz. Entretanto, discutir sobre isso não é uma tarefa 
banal, pois, ao falar nesse assunto, como será visto a seguir, o 
sentido e o estudo do sentido, na Linguística moderna, de acordo 
com Flores (2019: 247) e Benveniste (2005: 135), foi deixado de 
lado durante muitas décadas, mostrando, assim, um “calcanhar de 
Aquiles” dos estudos linguísticos. 

Tendo em vista que a voz depreende sentido, cabe trazer aqui 
que o sentido fora abordado na obra Parva Naturalia de Aristóteles 
(apud PARRET, 2002, p. 26), corroborando que a voz, em sua 
relação com o ouvido, deve constituir certa harmonia ou 
proporção, já que toda impressão excessiva dos sons vocais anula o 
sentido da audição. Em outras palavras, pela perspectiva 
aristotélica, a voz humana, diferentemente do som animal, é 
sinfônica e semantizada, comportando, assim, algo de sentido. 

Com base nisso, é possível verificar que o sentido se entranha 
na e pela voz, originando a existência do sentido no social. 
Finalizando a discussão sobre o sentido, observa-se: 

“E, sendo a linguística uma autoridade em matéria 
de linguagem, não é fácil não ceder à tentação de ver 
a voz no escopo da linguística. Mas não de 
qualquer linguística: de uma linguística que inclua 
o Homo loquens em s eu hor izon t e de 
possibilidades”. 

Flores (2019: 250). 

Desse modo, tendo dito que é preciso pensar no sentido ao 
refletir sobre a voz, que seja retomado o ponto da discussão: a 
importância e uso da voz em tempos de pandemia. A definição de 
voz adotada neste trabalho é a mesma apresentada por Bologna 
(1987: 58 apud Flores, 2019: 250): “Antes mesmo de ser suporte e o 
canal de transmissão das palavras através da linguagem, a voz é um 
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imperioso grito de presença”. Ou seja, é por meio desse grito 
imperioso que o indivíduo usa sua voz para se instaurar e se fazer 
presente na sociedade e em suas relações. 

Postulada a incidência da voz (e do sentido), cabe aqui pensar 
que, por conta da pandemia mundial do Coronavírus, as pessoas 
estão deixando de estar fisicamente juntas, e por isso, círculos e 
laços sociais se tornam mais “frágeis”. Assim, o uso de aplicativos 
de mensagens e ligações telefônicas está novamente em voga, de 
acordo com algumas notícias que surgiram na mídia: a) “A 
pandemia e a volta dos alôs por telefone”, de Rosa (2020), da 
revista Época e b) “O hábito de telefonar ressurge em meio à 
pandemia de Coronavírus”, de Vieira (2020), da revista Veja. 

Ambas as notícias supracitadas mostram que as pessoas estão 
voltando a se falar mais e, por consequência, fazendo maior uso da 
voz. De acordo com Rosa (2020, n. p.): “Na visão de psicólogos, 
isso pode ser explicado pelo fato de que, ao longo de nossa 
evolução, aqueles que enfrentaram períodos de dificuldade em 
grupo tiveram mais chances de sobreviver”. Observa-se, então, 
uma característica sociável, que é natural ao ser humano.  

Em concordância com Flores (2019:269), “O Homo loquens é 
constituído na linguagem, e sua natureza é feita de linguagem. Ele 
é sujeito por ser falante, um sujeito falante. O importante a 
destacar nesse fenômeno é essa necessidade de evocar a voz e 
manter vivos os laços sociais, tornado a voz um instrumento 
fundamental para a socialização; o que, de acordo com a 
paleoantropóloga Leslie C. Aiello e antropólogo Robin Dunbar 
(1993), é a principal diferença entre o ser humano e os outros seres 
gregários: além de criar laços sociais, nós os mantemos. 

Diante do exposto, é viável apresentar uma análise da realidade 
dos sujeitos e indivíduos na sociedade para gerar melhor 
entendimento de como a voz pode, de fato, manter e criar laços em 
suas relações, além de suplantar presenças. A seguir, serão 
apresentados alguns princípios metodológicos para a análise e, em 
seguida, o fenômeno que será analisado. 
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3 PRINCÍPIOS DE ANÁLISE 
As análises terão como base o trabalho de Flores (2015, 2018 e 

2019) que trata do estudo da voz na “palavra cantada” e analisa 
comentários feitos por cantores sobre a voz de outros cantores. 
Contudo, neste texto, será utilizada uma tratativa diferente, pois, 
além dos enunciados transcritos a seguir não se configurarem como 
“palavra cantada”, no presente trabalho, há, como pano de fundo, 
o contexto de pandemia e de distanciamento social.  

Em outras palavras, serão analisados comentários de falantes 
falando sobre como o contexto pandêmico fez com que eles 
percebessem que, através da voz, ainda é possível se fazer presente, 
mesmo que não fisicamente. Posto isso, corrobora-se a importância 
de se pesquisar sobre o sentido que a voz depreende para além do 
comunicar via Flores (2019: 270, grifos meus): por meio da 
seguinte citação: “A materialidade da voz se impõe e exige ser 
comentada, o que é sempre insuficiente; as palavras apenas 
registram o que da voz excede, para além ou para 
aquém”. 

Assim, a Antropologia da Enunciação toma por objeto os 
comentários que o falante faz sobre a língua, munidos criticamente 
(ou não) pela propriedade metalinguística da linguagem. Flores 
chama esse nível de percepção revelado pelos comentários de 
contorno de sentido, que depreendem um saber sobre a língua: 

Para que fique bem claro: o contorno de sentido é 
algo que o falante faz sobre uma unidade que é 
localizada pelo falante como tal. Não interessa se 
isso corresponderia, ou não, à verdade científica. O 
que está em questão é o saber que o falante articula. 
Em outras palavras: o falante pode produzir uma 
interpretação sobre um elemento X que, na verdade, 
em um exame acurado, não estaria implicado no 
que está sendo dito. O contorno de sentido situa o 
homem na sua condição de falante, interlocutiva em 
sua essência 
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Flores (2015: 93) 

Dito isso, serão analisados dois vídeos: o primeiro de 3 minutos 
e 32 segundos, uma reportagem do grupo RBS, afiliada da Rede 
Globo de Comunicação. O segundo vídeo é uma reportagem com 
duração de 3 minutos e 26 segundos feita pela emissora TV Diário 
na cidade de Mogi das Cruzes/SP, também afiliada da Rede Globo 
de Comunicação.  

O primeiro vídeo faz parte da série de reportagens 
#JuntosContraOVírus, que abarca os diferentes reflexos 
(principalmente sociais e econômicos) da pandemia no estado do 
Rio Grande do Sul. A reportagem foi exibida no dia 24 de junho 
de 2020 no programa Jornal do Almoço.  

Durante o programa, a âncora do jornal contextualiza a 
reportagem falando sobre as dificuldades do distanciamento em 
tempo de pandemia e como existem diferentes tipos de 
consequências. A reportagem retrata a realidade que assola 
diversos idosos no município de Nova Prata/RS: no contexto da 
pandemia de Covid-19, os idosos se encontram sozinhos, pois, de 
acordo com Organização Mundial da Saúde (OMS), os idosos são 
mais vulneráveis ao vírus e não podem sair de suas residências e 
tampouco receber visitas de seus familiares. Pensando nisso, a 
Organização não Governamental (ONG) Parceiros Voluntários 
criou o projeto OUVIR, em que jovens voluntários entram em 
contato com esses idosos diariamente para conversar por ligação 
telefônica, tendo como objetivo diminuir o impacto de 
distanciamento social e mostrar para os idosos que, por mais que as 
pessoas estejam distanciadas (fisicamente), não é necessário que 
elas fiquem distantes (socialmente). 

O segundo vídeo foi exibido no jornal local da cidade de Mogi 
das Cruzes. Os âncoras começam o programa falando sobre o 
aumento (cerca de 70%) em ligações para o Centro de Valorização 
da Vida (CVV). Esse aumento nas ligações, de acordo com um dos 
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voluntários do CVV, está relacionado, principalmente, ao fato das 
pessoas estarem distantes fisicamente. 

4 ANÁLISE 
4.1 primeiro vídeo 

Tendo como base a metodologia proposta por Flores (2019) e 
instituída a diferença dos dados explicitada acima, serão transcritos 
os depoimentos de um voluntário (A) e um idoso beneficiário (B) do 
projeto. 

Quadro 1 - Depoimentos do primeiro vídeo 

Depoimento A  
(1 min e 48 s.)

Depoimento B  
(2 min. 34 s.)

Agora cada dia que eu 
falo com ela eu me sinto 
mais realizada ainda, 
por que eu sinto que ela 
precisa de alguém, para 
ouvir ou talvez para dar 
um recadinho legal pra 
ela. E nesse momento 
de pandemia ficou 
ainda melhor pra mim 
e pra ela.

Eu estou passando por uma 
situação difícil, com depressão. Tô 
rodeada de vizinhos e tem dias que 
não tem um que olha pra mim, essa 
mensagem eu tô esperando todo 
dia. Eu espero assim sabe, ansiada, 
esperando ela chegar e dizer: “Bom 
dia, dona Romilda, tudo bem?”. É 
um alívio, é um carinho, é uma 
demonstração de amor, eu tô muito 
feliz por isso. Dos dez minutos ali, 
que a gente fica ali conversando, 
me dá uma paz, uma tranquilidade, 
saber que ela não me conhece eu, 
eu não conheço ela e ela tirou um 
pouquinho do tempo dela pra 
d e d i c a r p r a m i m , é mu i t o 
importante.
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Analisando os relatos dos falantes sobre esse fenômeno da voz 
ao telefone estando imersos em um cenário pandêmico, é 
interessante deduzir que esses depoimentos que comentam sobre a 
voz servem como uma forma de corroborar seu uso e 
indissociabilidade do Homo loquens. Observa-se essa maior 
incidência na seguinte passagem do Depoimento A: “cada dia que 
eu falo com ela eu me sinto mais realizada ainda, por que eu sinto 
que ela precisa de alguém, para ouvir ou talvez para dar um 
recadinho legal pra ela”.  

Da mesma forma, é possível notar, no Depoimento B, 
especificamente no trecho em que o beneficiário diz que “Dos dez 
minutos ali, que a gente fica ali conversando, me dá uma paz, uma 
tranquilidade, saber que ela não me conhece eu, eu não conheço 
ela e ela tirou um pouquinho do tempo dela pra dedicar pra mim, 
é muito importante”, que o fato da pessoa estar se colocar presente 
e se instituir como sujeito, no discurso (via voz), em suas ligações 
telefônicas, expressa a relevância que a voz possui no movimento 
de aproximação dos sujeitos no âmbito linguístico e indivíduos no 
social nas relações interlocutivas. 

4.2 segundo vídeo 
Para o segundo vídeo, foi transcrito o depoimento de um 

voluntário (C) do CVV sobre a importância do falar. A repórter faz 
o seguinte questionamento para pessoa: “Até um dos slogans de 
vocês é ‘como vai você?’, né, porque é importante, até num 
momento como esse, de isolamento, que ajuda na reflexão de 
vários momentos da nossa vida, falar, não guardar para gente, não 
é mesmo?”. 

No que tange ao segundo vídeo e ao Depoimento C, 
principalmente no seguinte trecho: “A gente acredita que quando a 
pessoa fala, quando ela põe para fora aquilo que está perturbando 
ela, (...) desencadeiam uma parte emocional nessa pessoa né”, 
percebe-se que, ao falar em desencadear uma parte emocional, é 
plausível fazer uma relação com os índices de subjetividade.  
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Como visto acima, o aparelho formal é um compêndio de 
mecanismos e situações em que a enunciação toma forma e sentido 
na prática social da linguagem. Pensando nisso e tendo dito que a 
voz depreende sentido, pode-se presumir que o movimento do ser 
falante se fazer presente nas situações de discurso, expressando 
emoções, sentimentos e subjetividade, também via voz, pode vir a 
configurar um aparelho informal da enunciação. Dessarte, é 
plausível pressupor que o aparelho informal esteja e seja 
estruturado antes do formal, estando relacionado com a 
movimentação e aporte dos índices de subjetividade mais próximos 
da expressão de emoções e dessa questão inerente ao humano de 
criar e manter vínculos.  

Quadro 2 - Depoimentos do segundo vídeo 

Com isso em mente, é por meio desse aparelho informal que 
processos subjetivos e emocionais permitem a constituição do 
humano, sobretudo pelos vínculos que são capazes de estabelecer. 
Em outras palavras, esse aparelho informal venha antes do formal. 
O aparelho formal, de acordo com Toldo (2018: 432), é aquele que 

Depoimento C (2 min e 22 s.)

A gente sente que, por causa desse isolamento e por causa dessa 
doença, as pessoas sentem mais vontade de falar, de conversar. 
A gente acredita que, quando a pessoa fala, quando ela põe pra 
fora aquilo que está perturbando ela, não só essa questão do 
vírus, tem o vírus, tem o fator econômico, tem vários fatores, 
né, que desencadeiam uma parte emocional nessa pessoa, né, e 
quando a gente tá segurando isso e não ter alguém para dividir, 
então vai se tornando aquela história do copinho que vai 
enchendo, então, nesse momento, é importante falar com 
outros órgãos, famílias e amigos dentro de casa.
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o locutor constrói a cada vez que se enuncia, a cada vez que 
constrói (novos) sentidos.  

Dito isso, em ambas as reportagens pode-se ver que é na 
proibição da aproximação física que emerge esse resgate, essa 
restituição do uso da voz alocando uma categoria de presença.  

A categoria da presença diz respeito, de um 
lado, ao preenchimento do vazio constitutivo que há 
em cada elemento da língua e, de outro lado, as 
relações ocultas (caché) que o locutor estabelece 
entre cada elemento. Se não fosse assim, não haveria 
como falar uma língua que, sabidamente, é de todos 
os falantes, uma vez que não basta repetir a língua; 
há que repeti-la fazendo-se presente em seu 
interior. Os termos dessa presença não deixam 
de evocar as filiações possíveis de cada locutor. 

Flores (2019: 107, grifos do autor) 

Levando isso em consideração, a voz evidencia a necessidade 
da categoria de presença constitutiva, tornando-a um índice de 
presença, pois, mesmo que os sujeitos não estejam interagindo 
fisicamente, ainda há uma relação interlocutiva, ansiando a 
presença tanto de um locutor “eu” quanto de um alocutário “tu”. 
Isso também pode ser corroborado a partir da seguinte passagem 
de Flores (2019: 107, grifos do autor): “Entendo que o locutor se 
faz presente pelo que torna, ou não, aparente, em seu discurso. Ou 
seja, o locutor se faz presente pelas relações explícitas e não 
explícitas.”. 

5 PALAVRAS FINAIS 
Imerso nesse cenário, é admissível pensar que a voz pode ser 

um dos instrumentos que mantém de forma mais eficaz os laços 
sociais entre os sujeitos. É possível ir um pouco além e formular 
alguns questionamentos, como: por qual motivo a palavra escrita 
ficou em segundo plano? Poderá a voz comunicar mais do que a 
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escrita? Qual a relação da voz com a existência humana? 
Obviamente, esses são questionamentos que podem ser explorados 
em futuras pesquisas. 

Por hora, é factível pensar que é no enunciado via voz que a 
presença se apresenta fazendo uso da situação de discurso e da 
enunciação, deixando perceptível a real presença do falante. Sob 
esse ângulo, é indubitável que a voz evoca a necessidade da 
presença do falante na língua e é ao enunciar, via voz, que o falante 
se faz presente social e subjetivamente. 

Coincidente com o título deste trabalho, fora proposto neste 
texto fazer um “estudo sobre a incidência da palavra soprada”, no 
sentido de tentar incitar discussões sobre o poder e a influência que 
a voz possui para/na sociedade e na linguagem. Então, este 
incessante discurso tem o intuito de estimular mais discernimentos 
sobre o lugar da voz nos pontos de vista sobre a linguagem e o 
humano. Observando isso, é pertinente trazer as palavras de Flores 
(2019: 331) para corroborar o fato de que o linguista deve escolher 
seu ponto de vista e de partida: “o linguista pode – e deve – escolher um 
dado ponto de vista e, consequentemente, uma ancoragem no conhecimento 
positivo capaz de estudá-lo”. 

Desde que o homem existe, é pela voz que ele se expressa. E, 
mais que o suporte físico da linguagem verbal, o sentido e a 
presença depreendidos pela voz podem inclusive “transformar o 
sentido da mensagem verbal que carrega consigo” Matte (2002: 
135). Nessa perspectiva, acredito que a sociedade e seus sujeitos 
usam a/da voz para se reinventar e dessa forma, sustentar sua 
evolução, tendo em vista o que Oliveira e Freisleben (2020: 04) vão 
chamar de “um futuro incerto para estes dois organismos: a língua 
e a sociedade”.  

Assim, a voz significa subsistência, expressando a subjetividade 
dos indivíduos (eu) e seu identificar social para o reforço dos laços 
com outros (tu), tanto enunciativos quanto sociais. E, talvez, esteja 
aqui o poder da voz, esse movimento concomitante que significa, 
singulariza e socializa, abrindo espaço para que essa voz se 

Página                                                                                                                       105



Revista Linguística Rio, v. 6, n. 1, mar.-jul. 2020 

constitua como algo próprio do ser humano, adotando um caráter 
de reciprocidade e transitividade (Gray et al., 2014) que advém 
também da psique humana. 
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Abstract: The aim of  this article is discuss, from an 
enunciative and anthropological perspective the incidence of  
voice in society through language (social) and language 
studies. This work, in particular, covers the relationship of  
society in the current (pandemic) context with the following 
spheres: language, man, discourse and voice. In summary, this 
paper defends and use a theoretical-enunciative perspective to 
talks about the effects of  social distance in times of  
Coronavirus and the rescue of  the incidence of  voice in the 
relationships between subjects in / from society. 
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Resumo: Este artigo apresenta um estudo 
de anúncios de vestibular a distância, divulgados 
no ano de 2019, por 12 Instituições privadas de 
Ensino Superior que oferecem cursos de 
graduação na modalidade supracitada em 
Teresina – PI. Para isso, selecionamos um corpus 
de 12 anúncios – um anúncio de cada instituição 
–, nos quais foram analisados os seguintes 
aspectos: os itens que caracterizam os anúncios 
(título, slogan, logotipo, período de inscrições, 
valores, etc.), quais desses itens são recorrentes e 
as categorias de leitor presumido e de propósito 
comunicativo. Os anúncios foram retirados dos 
sites das próprias instituições, que constituem 
nosso contexto de pesquisa. Compreendemos o 
gênero a partir da relação entre texto e contexto, 
logo, essa concepção direcionou a análise para as 
abordagens  de  Bakhtin   (2016),   Miller  (2012), 
Bazerman  (2005)  e  Askehave  e  Swales  (2009), 
bem   como   para   os   pressupostos  teóricos  de  
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Bazerman (2005) e Motta-Roth (2004). Os resultados obtidos 
evidenciaram que os anúncios apresentam traços recorrentes, 
tipificados e, embora manifestem tipos de leitor presumido e 
propósitos comunicativos mais específicos, demonstram, em cada 
categoria, aproximações, que são: o leitor presumido geral é aquele 
que precisa de um ensino flexível quanto ao tempo e ao espaço, 
que permite uma programação particular de estudos; e o propósito 
comunicativo geral é atrair a atenção dos sujeitos que veem a 
necessidade de fazer um curso de graduação pela primeira vez ou 
como segunda formação, sejam por razões pessoais, profissionais 
ou outras. 

Palavras-chave: Gêneros discursivos; Anúncio; Composição.  

INTRODUÇÃO 
Nossas necessidades comunicativas se realizam por meio de 

gêneros, incluindo desde atividades corriqueiras produzidas 
oralmente até os usos mais formais da escrita, assim, os gêneros 
estão presentes em todas as esferas sociais e surgem a partir de 
nossos propósitos. À medida que surgem novos propósitos, os 
gêneros são modificados, bem como há o surgimento de novos 
gêneros.  

Um gênero bastante produzido e consumido no contexto da 
sociedade contemporânea, marcada pelo consumismo, são os 
anúncios publicitários, devido à grande divulgação de produtos e 
serviços visando a sua aquisição. Como exemplo desses anúncios, 
podemos citar aqueles que propagam vestibulares de Educação a 
Distância (doravante EaD). Anúncios dessa esfera têm sido cada 
vez mais disseminados em decorrência da procura por tal 
modalidade de ensino, que atende às necessidades da dinâmica 
social vivenciada na atualidade, a qual exige o desempenho de 
vários papéis sociais ao mesmo tempo.  
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Neste trabalho, propomo-nos a analisar 12 anúncios de 
vestibular na modalidade de EaD divulgados em 2019 por 12 
Instituições de Ensino Superior que ofertam cursos de graduação 
em Teresina – PI. Para atender a essa proposta, partimos das 
seguintes questões norteadoras: que características/elementos 
definem os anúncios publicitários de vestibular na modalidade a 
distância? Que elementos são mais recorrentes? Que tipo de leitor 
está pressuposto nos anúncios? Qual o propósito comunicativo 
desses anúncios?  

Com o intuito de responder a tais questionamentos, almejamos 
explorar os elementos utilizados por cada instituição para constituir 
o gênero anúncio e, a partir disso, identificar quais elementos são 
ou não recorrentes (tipificados). Ademais, objetivamos 
compreender como esses elementos são articulados para alcançar o 
propósito comunicativo do gênero e de que modo a representação 
de leitor presumido é construída, sempre relacionando texto e 
contexto.  

É importante ressaltar que este estudo será desenvolvido à luz 
da abordagem sociorretórica, de Askehave e Swales (2009), Miller 
(2012) e Bazerman (2005); e sócio-discursiva, com as concepções 
de Bakhtin (2016). No que concerne às questões metodológicas, 
seguiremos os postulados de Bazerman (2005) e Motta-Roth 
(2004), os quais serão especificados a seguir, em tópico destinado 
para esse fim. Ao tratar das teorias sociorretórica e sócio-discursiva, 
manteremos o uso do termo “sócio” seguindo a concepção de 
Meurer, Bonini e Motta-Roth (2005: 9), os quais ressaltam que esse 
termo é utilizado devido essas abordagens “se aterem mais ao caráter 
social da linguagem que ao estrutural [e por contemplarem] a noção de gênero 
como ação social”.  

Pesquisar gêneros discursivos é relevante porque nos permite 
explorar os textos em situações reais de uso, suscetíveis à influência 
de fatores sociais, culturais, históricos e situacionais. Isso nos leva a 
evidenciar que é por meio dos textos que exercemos, presenciamos, 
acolhemos ou rejeitamos atos, sejam eles corriqueiros ou formais, 
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os quais carregam diversos propósitos, por isso, enquanto houver 
texto, haverá comunicação. 

Os anúncios de vestibular a distância, em particular, 
interessam-nos pelo intuito de identificar o tratamento que é dado 
à educação, especificamente na modalidade citada. A inquietação 
maior era investigar o perfil do público-alvo traçado pelos 
anúncios, tendo em vista que o leitor faz o reconhecimento 
psicossocial desse gênero conforme seus propósitos, que envolvem 
questões como reconhecimentos pessoal (quando se busca a 
satisfação de si e/ou da família em ser “formado”), social (ser visto 
pelos outros como aquele que alcançou o ensino superior) e 
profissional (a fim de obter um melhor salário, cargo ou função), 
bem como a formação crítica do cidadão para atuação na 
sociedade civil.  

1 GÊNEROS DISCURSIVOS 
Segundo Meurer, Bonini e Motta-Roth (2005), os estudos de 

gêneros podem ser definidos em três teorias gerais, a saber: 
abordagens sócio-semióticas, com as teorias de Hasan, Martin, 
Fowler, Kress e Fairclough; abordagens sócio-retóricas, 
representadas por Swales, Miller e Bazerman; e as abordagens 
sócio-discursivas, com os modelos teóricos de Bakhtin, Adam, 
Bronckart e Maingueneau.  

Ao tratar dessas teorias, Maia (2016) caracteriza cada uma 
delas, enfatizando que a abordagem sócio-semiótica é baseada na 
teoria sistêmico-funcional, nas análises críticas e na teoria textual. 
Já a abordagem sócio-retórica está voltada para a retórica, a teoria 
do texto e o modo como os gêneros são fundamentalmente 
relacionados à situação. A abordagem sócio-discursiva apresenta 
reflexões e contribuições de Bakhtin que influenciaram as posições 
de Adam, Bronckart, Maingueneau acerca da análise do discurso, 
da teoria do texto e, principalmente, trata a noção de gênero como 
categoria do discurso cuja função social é mais significativa do que 
a análise estrutural dos textos.  
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Diante disso, este trabalho se apoia nas abordagens de Bakhtin 
(2016), Miller (2012), Bazerman (2005) e Swales (1990). Com isso, 
acreditamos que colocaremos em cena um diálogo de teorias as 
quais se sustentam, o que nos distancia de um confronto. Vejamos, 
na sequência, algumas considerações sobre a noção de gênero para 
esses autores:  

Segundo Ramires (2005: 4), “não se pode falar em gêneros textuais, ou 
análise de gêneros, sem mencionar a importante contribuição da obra de 
Bakhtin”, o qual propõe que os gêneros do discurso são “tipos 
relativamente estáveis de enunciados”. A partir dessa concepção, o 
enunciado se torna elemento central da abordagem, um conceito-
chave, pois o entendimento sobre gêneros pressupõe compreender 
o enunciado como uma unidade de comunicação discursiva, que é 
individual, mas faz parte de um conjunto de textos, ou seja, faz 
parte de um campo de utilização da língua que, por meio do 
processo de interação, elabora suas formas típicas de enunciados, 
que são os gêneros do discurso.  

Esses gêneros são formados por três elementos indissociáveis: 
conteúdo temático, estilo e forma composicional. Para Bakhtin 
(2016), esses enunciados possuem características distintivas, tais 
quais: alternância dos sujeitos (permitida pelo caráter responsivo 
do enunciado; logo, deve ser entendida em sentido amplo, isto é, 
não restrita apenas ao diálogo), expressividade (não há enunciado 
neutro, desprovido de valoração) e conclusividade (o acabamento 
do dito).  

O termo “relativamente” nos faz compreender que os 
enunciados são produtos das atividades humanas, que se 
constituem no interior das relações sociais, refletindo condições e 
finalidades dessas esferas, logo, a diversidade de fenômenos 
socioculturais torna os gêneros passíveis de mudança/inovação. Por 
esse viés, Bakhtin se aproxima do enunciado e se distancia da 
oração como unidade de análise, uma vez que seu objeto é a 
junção entre o texto e a situação social de interação, por isso, o 
gênero é sócio-historicamente situado no tempo e no espaço.  
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Outro ponto que merece destaque nos estudos de Bakhtin é a 
ampliação do conceito de gêneros decorrente da distinção entre 
gêneros primários e secundários, pois os primeiros se constituem no 
âmbito do cotidiano, o que representa um avanço para os estudos 
da época (1952-1953), tendo em vista que outrora se compreendia 
como gênero apenas o que tradicionalmente compunha a 
produção literária, a qual constitui os gêneros secundários, aqueles 
que, conforme Rodrigues (2005: 169), “surgem nas condições de 
comunicação cultural mais ‘complexa’, no âmbito das ideologias formalizadas e 
especializadas”.  

A inclusão dos gêneros primários por Bakhtin é uma postura 
que dialoga diretamente com a concepção de Miller, que trabalha 
o conceito de gênero como “ação social”, considerando como um 
gênero as produções mais comuns, a exemplo de “um recado 
anotado para alguém que não está em casa”, afirma Carvalho 
(2005: 136). Dessa forma, temos o conjunto de gêneros como uma 
classe aberta e uma concepção que se distancia das noções mais 
tradicionais; essas noções classificam o texto com base no conteúdo 
e na forma, pois a autora considera as práticas retóricas cotidianas 
como responsáveis por explicarem elementos teoricamente 
importantes sobre o discurso, tendo em vista que essas práticas são 
organizadas em torno de ações situadas e, portanto, trata-se de 
uma visão que aponta para critérios pragmáticos, em que “o gênero 
espelha a experiência de seus usuários e um texto é a materialização desta 
experiência”, destaca Carvalho (2005: 133).  

Sendo assim, considerando que gêneros são ações sociais que 
refletem a experiência dos seus usuários, os sujeitos têm espaço 
privilegiado, por isso, a análise de gêneros nessa perspectiva 
envolve situação e motivo, uma vez que a ação humana “só é 
interpretável num contexto de situação e através da atribuição de motivos”, 
afirma Miller (2012: 23). Contudo, vale ressaltar que Miller não 
trata apenas de “situação”, mas sim de “situação retórica”, na qual 
os propósitos dos usuários são componentes essenciais, além do 
contexto e dos efeitos pretendidos e/ou percebidos pelos 
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participantes do discurso (cf. CARVALHO, 2005), dessa forma, o 
sujeito pesquisado é visto como colaborador da pesquisa, aquele 
que contribui para os resultados.  

Para se posicionar além das teorias clássicas de gêneros, Miller 
trata de dois aspectos relevantes para uma nova visão, que são: a 
noção de situação retórica recorrente, entendida como tipificação; 
e a fusão genérica entre forma (estrutura, o modo como a 
substância é simbolizada), substância (conteúdo, o valor semântico 
do discurso) e situação (situação retórica, como explicado acima), 
fusão esta que gera significado. Por esse viés, analisar um estudo 
fundamentado na noção de gênero como ação social exige 
examinar as regularidades em um conjunto de textos 
representativos de certo gênero, as regularidades existentes nos 
processos de produção e recepção de textos e as regularidades 
perceptíveis nos papéis sociais dos produtores e consumidores (cf. 
CARVALHO, 2005). 

Nesse contexto, também merecem destaque as obras Gêneros 
textuais, tipificação e interação (2005), de Bazerman, e Genre Analysis: 
English in academic and researching settings (1990), de Swales. Bazerman 
(2005: 31), apoiado nas teorias dos atos de falas, de Searle e Austin, 
trabalha, assim como Miller, na perspectiva de gênero como ação 
social, observando as regularidades nas situações recorrentes e 
defendendo que “gêneros são tão-somente os tipos que as pessoas reconhecem 
como sendo usados por elas próprias e pelos outros”, disso surge a 
necessidade de consultar aos usuários de um determinado gênero 
para verificar que regularidades são consideradas relevantes, 
sobretudo pelos papéis sociais por eles assumidos (cf. CARVALHO, 
2005). Swales, em Genre Analysis, desenvolve um estudo sobre os 
modos de uso da linguagem em contextos específicos, em que 
explora os conceitos de comunidade discursiva, gênero e tarefas de 
aprendizagem de línguas (cf. RAMIRES, 2005).  

Como o interesse desta abordagem é explorar a noção de 
gênero, entre os três conceitos elaborados por Swales, abordaremos 
apenas o de gênero, organizado a partir de seu uso em estudos 
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folclóricos, literários e linguísticos, até chegar aos estudos da 
retórica, que culminou em: gêneros são “pertencentes às comunidades 
discursivas, não a indivíduos; são classes de eventos comunicativos, que possuem 
características de estabilidade”, como postula Ramires (2005: 16). Nesse 
contexto, é importante salientar que a valorização do conceito de 
Swales sobre gêneros está exatamente na forma como ele entende 
evento comunicativo, que é, segundo Biasi-Rodrigues (2007: 730), 
como “uma situação onde a linguagem verbal tem um papel significativo e 
indispensável, a qual é constituída do discurso, dos participantes, da função do 
discurso e do ambiente onde o discurso é produzido e recebido”, pois, essa 
concepção autentica a articulação entre linguagem e práticas 
sociais, incluindo os elementos da situação retórica.  

Portanto, considerando as noções apresentadas, compre-
endemos que a concepção de gênero é responsável por orientar o 
trabalho de análise de gêneros, ao passo que entender os gêneros 
como mais estáveis direciona o movimento de análise para se 
centrar em características textuais; por outro lado, entender 
gêneros em uma perspectiva mais dinâmica gera uma análise que 
prioriza a relação entre texto e contexto.   

Neste trabalho, o contexto observado – o site das instituições – 
evidenciou que as instituições estudadas dispõem de mais de uma 
modalidade de ensino (presencial, semipresencial, a distância, flex 
ou EaD 100% online – a terminologia varia de um 
estabelecimento para outro), porém, essas informações, em alguns 
casos, não são dadas nos anúncios; só chegamos a tal conclusão 
depois de observarmos outros elementos do site. Além disso, 
notamos que algumas instituições veiculam mais de um anúncio 
para o vestibular, sendo um anúncio para cada modalidade de 
ensino. Desse modo, vale ressaltar que essas evidências não 
interferem em nossas análises, tendo em vista que este trabalho 
investiga apenas anúncios de vestibular de graduação a distância. 
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2 METODOLOGIA 
Este trabalho está em consonância com os princípios 

metodológicos de Bazerman (2005) e Motta-Roth (2004). O 
primeiro (2005: 44-45) sugere três pontos básicos para realizarmos 
uma investigação sobre gênero, que são: “1. Enquadre seus propósitos e 
questões para delimitar o seu foco; [...] 2. Defina o seu corpus; [...] 3. Selecione 
e aplique suas ferramentas analíticas”. A segunda norteia sobre como 
proceder em uma investigação orientada para o texto e para o 
contexto, indicando passos essenciais, entre os quais podemos citar: 
identificar a linguagem que se quer estudar, situar o gênero em um 
contexto de situação, fazer pesquisa prévia sobre o assunto, 
selecionar um corpus representativo de textos e escolher um ou mais 
níveis de análise (cf. MOTTA-ROTH, 2004).  

A quantidade de anúncios na rua, em outdoors/painéis 
metálicos, e de propagandas na TV local de Teresina-PI, nos 
horários comerciais, fez-nos identificar quais eram as instituições 
privadas que ofereciam cursos de graduação na modalidade a 
distância. Assim chegamos a 12 instituições, que eram aquelas que 
faziam uma maior divulgação dos vestibulares, tanto de modo 
físico, impresso, pela cidade, quanto pela TV. A partir dessa 
percepção, em um primeiro momento, acessamos o site dessas 12 
instituições e observamos que elas ofertam não só cursos a 
distância, mas também cursos presenciais e semipresenciais – sendo 
que esses termos variam de uma instituição para outra – e 
costumam divulgar um anúncio para cada modalidade ofertada.  

Diante disso, analisar todos esses anúncios seria inviável tendo 
em vista a abrangência deste trabalho, então, para composição do 
corpus, selecionamos um anúncio de cada uma das 12 instituições 
observadas, mais especificamente o anúncio voltado para o 
vestibular na modalidade a distância, divulgado no ano de 2019 e 
publicado no site de cada instituição, que constitui nosso contexto 
de estudo. Dentre as 12 instituições, apenas duas não 
disponibilizavam anúncio específico para essa modalidade: o A5 é 
focado no ensino semipresencial, por este ser uma novidade na 
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instituição; e o A12 é geral, ou seja, não especifica as modalidades 
ofertadas, sendo necessário acessar o site da instituição para 
verificar essa informação (cf. imagens dos anúncios na seção 3.2). Vale 
ressaltar que não são, necessariamente, instituições originadas em 
Teresina, mas que têm polo na capital e ofertam cursos de 
graduação a distância.  

Selecionado o corpus, detemo-nos a analisar os elementos 
verbais e não verbais dos anúncios. Primeiramente, observamos/
lemos os anúncios a fim de identificar algum elemento que 
certifique que se trata de um anúncio de vestibular a distância. 
Localizado esse elemento, fizemos uma leitura mais detalhada do 
anúncio, buscando identificar quais são os itens que caracterizam 
os anúncios (título, slogan, logotipo, período de inscrições, valores, 
etc.), quais desses itens são recorrentes e os que são menos 
frequentes. Além disso, atentamo-nos também às imagens, 
observando de que modo os elementos visuais contribuem para a 
produção de sentido dos anúncios. Depois desse processo de leitura 
e observação direcionada, buscamos alcançar o propósito 
comunicativo e o leitor presumido dos anúncios estudados.  

É importante explicar o uso que fizemos dos termos texto de 
efeito, inscreva-se e ênfase no diploma na seção 3.3, em que trataremos 
dos itens que caracterizam os anúncios. Usamos a expressão texto de 
efeito para nos referirmos aos pequenos textos que, dialogando 
diretamente com o leitor, apresentam uma mensagem persuasiva, 
no sentido de “tocar” o interlocutor para aquilo que ele realmente 
precisa. Lembrando que esses textos não são os slogans, os quais são 
mais sucintos. O imperativo inscreva-se foi utilizado para marcar as 
instituições que usam esse termo para convidar o leitor a realizar 
sua inscrição no vestibular, colocando a expressão sempre em 
destaque, com cores fortes e/ou em caixa alta. Em alguns casos, ao 
clicar sobre a palavra inscreva-se, o usuário é logo direcionado à 
página de preenchimento dos dados para inscrição. Sobre a 
expressão ênfase no diploma, o intuito é destacar as instituições que 
usaram um espaço do anúncio para enfatizar que o diploma da 
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modalidade a distância tem o mesmo valor legal do diploma dos 
cursos presenciais.  

3 U M E S T U D O D O G Ê N E RO A N Ú N C I O D E 
VESTIBULAR A DISTÂNCIA 

Esta seção trará uma análise de anúncios que tematizam 
vestibular na modalidade a distância. Considerando o gênero e sua 
temática, iremos, em um primeiro momento, abordar um pouco 
sobre a educação a distância; na sequência, tratar do gênero 
anúncio; e, adiante, apresentaremos as análises. Com esse intuito, o 
gênero em estudo será analisado em três aspectos: elementos que 
caracterizam os anúncios, leitor presumido e propósito 
comunicativo. Tais categorias serão apresentadas nessa ordem. 

Os anúncios serão identificados pela letra A e por números 
sequenciais, de 1 a 12 (de A1 a A12). 
  

3.1 Educação a distância  
	 A Educação a Distância, no Brasil, não é algo recente. Da 

correspondência até a internet, desde o início do século XX, as 
pessoas já estudavam “longe” da sala de aula. Contudo, é fato que, 
a cada dia, as Instituições de Ensino Superior oferecem novos 
métodos, cada vez mais flexíveis com relação ao tempo e ao 
espaço.  

Conforme Castro (2015), em 1904, a Educação a Distância foi 
oficialmente inaugurada no Brasil, onde se estabeleceu uma filial 
das Escolas Internacionais. Os cursos dessas escolas eram por 
correspondência, destinados a quem pretendia se empregar no 
comércio ou setor de serviços; e os materiais didáticos eram 
enviados pelos correios, por meio, sobretudo, das ferrovias. Em 
1923, foi fundada a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro e, então, a 
EaD passou a ser mediada pelo rádio. No contexto do rádio, 
Castro cita alguns movimentos impulsionadores da modalidade, 
como o MEB (Movimento de Educação de Base), que era um 
convênio entre o presidente Jânio Quadros e a Igreja Católica; o 
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Projeto Minerva, criado em 1971, no período de Ditadura Militar, 
sendo considerado aquele que fez o maior uso da radiodifusão 
brasileira para a prática educativa a distância; e o Mobral 
(Movimento Brasileiro de Alfabetização), visando a diminuir os 
altos índices de analfabetismo de jovens e adultos.  

Ainda na década de 70, rádio e televisão passaram a conviver 
juntos em prol da EaD. Alves (2011: 88) ressalta que em “1974 – 
surge o Instituto Padre Reus e na TV Ceará começam os cursos das antigas 5ª 
à 8ª séries (atuais 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental), com material 
televisivo, impresso e monitores” e em “1976 – é criado o Sistema Nacional de 
Teleducação”. Dessa forma, a televisão fez uma transmissão 
educativa até os anos 90, mas, a partir dessa época, as emissoras 
não tinham mais obrigação de destinar determinadas horas de sua 
programação para conteúdo de ensino e aprendizagem. A partir de 
então, algumas iniciativas continuavam incentivando o ensino a 
distância através da televisão, como a Fundação Roberto Marinho, 
que criou os telecursos; a TV Escola, as TVs Universitárias, o 
Canal Futura e a TV Cultura (cf. ALVES, 2007).  

Na década de 70, no Brasil, foram instalados os primeiros 
computadores. Com o passar dos tempos, mediante a 
popularização das máquinas, a chegada da internet e sua 
expansão, é que podemos falar de Educação a Distância através da 
internet, ou seja, o início do ensino que se tem hoje em centenas de 
instituições. Para melhor quantificar essa oferta, remetemos a 
Castro (2015), que cita um estudo elaborado em 2014 pelo 
Instituto de Pesquisas e Administração da Educação (ABED), o 
qual contabilizou 262 instituições brasileiras credenciadas para a 
oferta de cursos de graduação e pós-graduação lato sensu na 
modalidade a distância.  

Alves (2011) ressalta que um acontecimento bastante 
importante na Educação a Distância do Brasil foi a criação da 
Universidade Aberta de Brasília, em 1992. Sabemos que, 
deslocando-nos dessa época, passando por 2005, por exemplo, 
quando foi criada a Universidade Aberta do Brasil, até chegar aos 

Página                                                                                                                       121



Revista Linguística Rio, v. 6, n. 1, mar.-jul. 2020 

dias de hoje, com a propagação de faculdades privadas, a educação 
a distância passou por um árduo processo legal de implantação, 
regulação, avaliação, bem como por questões de aceitação 
diretamente relacionadas ao público, que geraram especulações do 
tipo: quem faz EaD aprende algo? O diploma do curso tem 
validade? Quem faz EaD é porque não quer estudar de verdade. 
Esses e outros questionamentos e críticas acarretaram momentos 
de descrédito e de ascensão para o ensino a distância, contudo, o 
fato é que, por escolha ou por necessidade, notamos que a procura 
por essa modalidade aumenta a cada dia.  

Queremos deixar claro que não é objetivo deste estudo 
pesquisar as motivações ou o grau de satisfação do público sobre a 
EaD, tampouco investigar vantagens e/ou desvantagens, logo, a 
abordagem acima consiste apenas em um modo que encontramos 
de problematizar e, ao mesmo tempo, sintetizar um pouco do 
contexto da educação a distância, que é a temática dos anúncios 
estudados neste trabalho.  

3.2 O gênero anúncio  
Quando elaboramos um texto, que pode ser até mesmo um 

desenho, expressamos significados por meio de cada elemento 
construído; não são apenas as palavras que significam, mas 
também as imagens, os símbolos, as cores, o formato das letras, etc. 
Assim é o anúncio, um gênero que usa a linguagem e toda sua 
diversidade de recursos para conquistar a adesão do leitor para um 
determinado produto ou serviço. Logo, o anúncio é um texto 
multimodal, partindo do pressuposto de que “a multimodalidade 
entende que todos os modos têm, como a linguagem verbal, sido influenciados 
pelos usos sociais culturais e históricos para realizar funções sociais (cf. 
KRESS; VAN LEEUWEN, 1996, 1998; apud NOGUEIRA, 
2014)”. Por esse viés, os anúncios são textos/gêneros multimodais, 
ao passo que todos os elementos neles empregados são fruto de um 
contexto de produção e implicam uma função no discurso.  
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Abaixo, apresentaremos os 12 anúncios analisados para que o 
leitor possa observá-los e, consequentemente, acompanhar melhor 
os elementos abordados nos quadros que se seguem:  

 

Anúncio 1: A1 
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Anúncio 2: A2 

 

Anúncio 3: A3 
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Anúncio 4: A4 

 

Anúncio 5: A5 

 

Anúncio 6: A6 
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Anúncio 7: A7 

 

Anúncio 8: A8 
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Anúncio 9: A9 

 

Anúncio 10: A10 

 

Anúncio 11: A11 
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Anúncio 12: A12 

3.3 Elementos constitutivos dos anúncios 
No tocante aos elementos que constituem o gênero, notamos 

que os anúncios carregam várias características recorrentes, bem 
como elementos peculiares, conforme mostramos abaixo, no 
Quadro 1.  

Elementos 
recorrentes

A
1

A
2

A
3

A
4

A
5

A
6

A
7

A
8

A
9

A
1
0

A
1
1

A
1
2

Total de 
ocorrências

Imagem de 
pessoa 
comum

X X X X X X X X X X 10/12

Imagem de 
pessoa 
famosa

X X 2/12

Título X X X X X X X X 8/12

Logotipo da 
Instituição X X X X X X X X 8/12

Texto de 
efeito X X X X X X X 7/12

Slogan X X X X X X X 7/12

“Inscreva-se” X X X X X X 6/12
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Quadro 1: Elementos constitutivos dos anúncios (elaborado pelos autores) 

Como podemos observar, os elementos mais recorrentes são: a 
presença de imagens de pessoas comuns, ou seja, pessoas que não 
se tornaram populares através dos meios de comunicação e redes 
sociais; o uso de um título para o anúncio, o logotipo da instituição 
de ensino, um texto de efeito, o slogan, a expressão “inscreva-se” e a 
menção a algum valor financeiro, seja ele referente à matrícula, à 
primeira mensalidade do curso ou às mensalidades de forma geral.  

Período de 
inscrições X X 2/12

Data do 
vestibular X X X X X 5/12

Valores (R$) X X X X X X 6/12

Descontos e/
ou bolsas de 

estudo
X X X X 4/12

Contato com 
a instituição X X X 3/12

Consultar 
regulamento 
ou clicar para 
“saber mais”.

X X X X 4/12

Funcionamen
to do curso / 

das aulas
X 1/12

Ênfase no 
diploma X X X 3/12

Cursos 
ofertados X X X 3/12

Aceita a nota 
do ENEM X X 2/12

Avaliação do 
MEC X X X X 4/12

Parcerias/ 
financiament

os
X X 2/12

Outras 
vantagens X X 2/12
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Tratando dessa recorrência de elementos, podemos remeter a 
Bazerman (2005), o qual defende que uma maneira de coordenar 
melhor nossos atos de fala é agir de modo típico, por isso, quando 
percebemos que certo tipo de texto ou enunciado funciona bem em 
uma situação, tendemos a falar ou escrever de forma similar a fim 
de também sermos bem compreendidos. Dizendo de outro modo, 
seguimos padrões comunicativos com os quais as outras pessoas 
estão familiarizadas a fim de que nossos interlocutores reconheçam 
mais facilmente o que dizemos e que ato pretendemos realizar com 
esse dito, logo, compreendemos que esses padrões se reforçam 
mutuamente e é nesse contexto que emergem os gêneros como 
formas de comunicação reconhecíveis e auto-reforçadas. Aplicando 
essa concepção de Bazerman ao gênero em estudo, notamos que 
há um movimento de uso dos padrões comunicativos para 
produzir, reconhecer e compreender ações em determinadas 
situações.  

Por outro lado, há itens dos anúncios que não seguem esses 
padrões comunicativos, como pudemos evidenciar quando se trata 
do uso de imagens de pessoas famosas, a menção ao período de 
inscrições do vestibular, os detalhes sobre o funcionamento do 
curso, sobre parcerias e financiamentos, por exemplo. No tocante a 
esses itens, percebemos que não há uma padronização/recorrência 
nos anúncios, o que nos leva à concepção de Bakhtin (2016) em 
considerar os gêneros como “tipos relativamente estáveis de 
enunciados”, pois, nesses casos em que há um “rompimento” do 
padrão, notamos que emerge o caráter relativo do gênero, que é 
exatamente a capacidade que o gênero tem de mudar conforme os 
fenômenos socioculturais e as necessidades comunicativas.  

Sobre as imagens de pessoas nos anúncios, é importante 
ressaltar que, ao contrário da grande recorrência de figuras 
comuns, apenas dois anúncios apresentam mulheres famosas (A2 e 
A12), sendo que uma é aluna da instituição que divulga, o que soa 
para o leitor como um incentivo, como um empoderamento devido 
a figura ser de uma campeã (A2).  
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Outro elemento que merece ser destacado é o fato de apenas 
um anúncio ter apresentado informações sobre o funcionamento 
do curso/das aulas, especificando que há “aulas presenciais uma 
vez por mês” (A2). Nos demais casos, não há esse detalhamento no 
anúncio e nem no site da instituição. No que se refere ao site, vale 
mencionar que, em alguns casos, as instituições utilizam outro 
método para informar sobre o funcionamento dos cursos: quando 
buscamos cursos de graduação, somos direcionados a uma página 
que explica as modalidades que o aluno pode optar: “presencial”, 
“semipresencial” ou “EAD 100% online” – termos usados pela 
instituição do A6; “presencial”, “semipresencial” ou “educação a 
distância – termos da instituição do A5; “presencial”, “a distância” 
ou “flex” – termos da instituição do A3.  

Vale ressaltar também que, no A3, quando colocamos “outras 
vantagens”, queremos evidenciar que a instituição anuncia “mais 
de 80 unidades” e “mais de 700 polos” para dar suporte ao aluno e 
efetivamente autenticar-se como uma “parceira”. Essa parceria 
também é marcada pela imagem de duas mãos de cores/raças 
diferentes que se tocam, as quais aparecem junto ao slogan 
“FORMOU”, o que pode ser analisado sob dois viés: por um lado, 
como uma gíria, que autentica um acordo, uma combinação, 
representando a parceria existente entre a instituição e o aluno que 
lá estuda; por outro lado, podemos entender “formou” como a 
conquista da formação de nível superior (a formatura); ou ainda, a 
expressão e as mãos podem ser vistas como a manifestação de 
equidade entre as raças e a tolerância, o respeito de um com o 
outro. Além do A3, o A12 também apresenta “outras vantagens”, 
que é o destaque dado à instituição por ser a “única do Piauí nota 
5 em engenharia”.  

3.4 Leitor presumido 
Sempre que vamos escrever ou falar algo, pensamos no outro, 

ou seja, para quem o discurso será direcionado, afinal, o outro é 
quem determina, mesmo antes da mensagem chegar até ele, todos 
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os elementos que serão utilizados nessa produção, pois é a partir 
desse interlocutor que os sentidos continuarão sendo construídos; é 
a partir da compreensão do outro que a interação enunciativa 
realmente se efetiva. Esse “outro” que carrega uma concepção de 
leitor pode ser chamado, entre várias nomeações, de leitor 
presumido ou de auditório social, conforme Bakhtin, entendendo-o 
como “aquele para quem a palavra será direcionada, uma vez que a palavra 
sempre está orientada para outrem (cf. BAKHTIN, 2012; apud ALVES 
FILHO; SOARES DE SÁ, 2015)”.  

Em cada anúncio analisado, os elementos verbais e visuais/
imagéticos nos levaram a identificar tipos de leitor presumido, que 
serão apresentados no Quadro 2: 

Anúncio Leitor 
presumido

Trecho 
do 

anúncio

Elementos 
visuais

A1 O leitor pre-
sumido é o 
aluno que, 
em casa, não 
d i s p õ e d e 
um espaço 
a d e q u a d o 
para os es-
tudos, então 
busca con-
forto e co-
m o d i d a d e 
no polo de 
apoio pre-
sencial.

“não_consi
go_estudar
” . “ S e u 
vizinho po-
d e d i fi -
cultar sua 
vida, mas 
nossos mais 
de 180 po-
los vão fa-
cilitar”.

A moça surge em 
uma sala de es-
tudos, com várias 
cabines, que re-
presenta o polo de 
apoio presencial. 
Esse ambiente pro-
porc iona à e s -
tudante a tran-
quilidade que ela 
nem sempre tem 
em casa, o que se 
autentica no anún-
cio pela imagem de 
um homem utili-
zando uma máqui-
na furadeira, junto 
à f r a s e “ n ã o _ 
consigo_estudar”.
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A2 Presume-se o 
leitor que se 
espelha em 
um campeão 
p a r a t a m -
bém ser um 
campeão.

“ C a m p e ã 
olímpica de 
j u d ô e 
a l u n a d a 
UNIFSA”.

A rotina de uma 
lutadora dificulta a 
presença diária em 
uma faculdade, por 
isso, a campeã bus-
ca a EaD, simbo-
lizada pelo notebook 
e a presença de 
traços, pontilhados, 
círculos e triângu-
los que se interli-
g am, repre sen-
tando as conexões 
de redes de inter-
net que viabilizam 
o processo de ensi-
no a distância.

A3 O l e i t o r 
presumido é 
aquele que 
prec i sa de 
uma parce-
ria para di-
rimir as difi-
culdades.

“Veja por-
que a Está-
cio é a par-
ceira certa 
para você”.

A imagem de duas 
mãos se tocando, 
colocadas ao lado 
do rapaz sorrindo, 
representa a auten-
ticidade de um 
acordo, a cons-
trução de uma par-
ceria.

A4 O leitor pre-
s u m i d o é 
aquele que 
se atrai por 
vantagens fi-
nanceiras.

“Inscreva-
se grátis”;  
“Matrícula 
R$ 49,90”.

Dois estudantes de 
pé sobre a figura 
de um losango 
personifica uma 
instabilidade, ou 
seja, sugere que 
eles têm quatro 
lados/caminhos 
p a r a s e g u i r e , 
diante das vanta-
gens, convém esco-
lher a EaD.
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A5 Presume-se o 
a luno que 
busca uma 
modalidade 
d e e n s i n o 
que se adap-
te à sua rea-
lidade.

“O ensino 
que acom-
p a n h a a 
sua rotina”.

Surge o prédio da 
instituição, que nos 
remete à moda-
lidade presencial; e 
um rapaz util i-
zando um notebook, 
em um ambiente 
que se assemelha 
ao de casa, para 
representar a flexi-
bilidade e a como-
didade da EaD.

A6 O leitor é 
aquele que 
a inda não 
fez uma gra-
d u a ç ã o e 
agora tem a 
chance de 
fazer pagan-
do um valor 
acessível.

“É a sua úl-
tima chan-
ce de estu-
d a r c o m 
mensalidad
es a partir 
d e R $ 
199”.

Surge o ambiente 
da sala de aula, 
c o m o s a l u n o s 
recebendo o apoio 
do tutor presencial. 
Por outro lado, o 
emoji coloca em 
cena, por meio de 
uma l inguagem 
b e m a t u a l , o 
caráter a distância.

A7 O leitor pre-
sumido é o 
aluno de bai-
xa renda.

“Você na 
facul. Con-
c u r s o d e 
b o l s a s ” ; 
“5000 bol-
sas de até 
100% para 
você fazer 
s u a g r a -
duação na 
UNIASSE
LVI”.

São postos elemen-
tos que remetem 
ao ensino presen-
cial, como o livro, 
o que pode ser 
explicado pelo fato 
de o anúncio ser 
d i rec ionado ao 
concurso de bolsas, 
ou seja, uma fase 
anterior ao in-
gresso na moda-
lidade EaD.
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A8 O leitor pre-
sumido é um 
sujeito autô-
nomo, capaz 
de se orga-
nizar para 
montar seu 
ambiente e 
seus horários 
de estudo.

“Você de-
cide onde e 
como estu-
dar”.

A jovem está em 
uma bibl ioteca, 
ambiente que é 
colocado em mar-
ca d’água, meio 
apagado. Esse apa-
gamento do local 
físico pressupõe 
uma valorização 
do ambiente vir-
tual, porém, o fí-
s i co não é to -
talmente excluído, 
ele fica como plano 
de fundo, ou seja, 
sempre disponível 
p a r a a p o i a r o 
aluno da EaD.

A9 O leitor é 
aquele que 
precisa ou 
costuma via-
jar, logo, re-
quer um en-
sino que per-
mita estudar 
onde estiver.

“O conhe-
cimento ao 
seu alcan-
ce”.

A moça está tra-
jada de agasalho, 
um elemento típico 
de regiões frias. 
Disso podemos in-
ferir, por exemplo, 
que a estudante 
está viajando e a 
EaD lhe propor-
ciona estudar onde 
e quando quiser.
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A10 O leitor pre-
sumido é o 
sujeito que 
sonha em fa-
zer um curso 
de gradua-
ção, mas não 
tem dispo-
n i b i l i d a d e 
para assistir 
à aula todos 
os dias.

“ P a r a 
quem não 
tem tempo, 
m a s t e m 
sonhos”.

O rapaz sorridente 
segura o tablet, mas 
não olha para a 
tela; olha para a 
frente com as so-
brancelhas arquea-
das, como se tives-
se visto, na tela do 
tablet, uma infor-
mação que se en-
caixa com o seu 
sonho, no caso, o 
vestibular a distân-
cia.

A11 Alguém que 
q u e r c o n -
ciliar estudo 
e trabalho.

“Estudar + 
trabalhar = 
#chegou a 
m i n h a 
vez”.

A imagem do ra-
paz com o olhar 
“perdido” constrói 
a ideia de alguém 
que está “sonhan-
do” em como seria 
estudar e trabalhar. 
Nos seus pensa-
mentos, o rapaz se 
vê em um am-
biente de trabalho, 
trajado de terno; 
ao lado de outro 
ambiente, o de 
casa, confortável e 
tranquilo para es-
tudar.
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Quadro 2: Leitor presumido dos anúncios (elaborado pelos autores) 

A análise dos elementos verbais e visuais nos mostra que há 
uma relação de colaboração entre eles, isto é, sem a linguagem 
visual, o material verbal não produziria os mesmos sentidos.  

As imagens nos apontam a predominância de mulheres como 
anunciantes e a recorrência da manifestação de alegria nos 
anúncios, pois as pessoas aparecem sempre sorridentes, o que nos 
permite concluir que a possibilidade de fazer uma graduação a 
distância chega até esses sujeitos como uma luz, como algo que 
estava faltando para a realização de um sonho ou para o alcance 
de uma necessidade. Dessa forma, a alegria daqueles que atuam 
nos anúncios representa a alegria do público interessado nesse tipo 
de anúncio, assim, a partir do momento em que o produtor do 
anúncio promulga de forma criativa a excelência do produto, no 
caso, a graduação a distância, oferece um estado de felicidade aos 
consumidores, criando uma interação entre quem produz e quem 
consome o gênero.  

Diante disso e dos trechos analisados, evidenciamos um leitor 
presumido geral, que envolve tanto os sujeitos que não têm um 
curso de graduação, quanto os que procuram uma segunda 
graduação, a fim de aprimorar uma área de conhecimento em que 

A12 O leitor pre-
sumido é al-
g u é m q u e 
quer ser o 
diferencial, 
fazer a dife-
rença com a 
conquista da 
graduação.

“#diferenç
a”; 
 “Formados 
mais pre-
parados”.

Os elementos vi-
suais remetem ao 
ensino presencial, 
uma vez que é 
posta em evidência 
a imagem de uma 
moça, sorridente, 
de pé, em uma 
biblioteca, apon-
tando para a logo-
marca da institui-
ção, que está na 
camiseta que a 
anunciante veste.
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já atua e/ou aumentar a renda por meio da ascensão na carreira; 
são aqueles que, em meio a inúmeros obstáculos – financeiros, 
trabalhistas, de tempo, espaço/locomoção, etc., – buscam uma 
formação de nível superior e sonham em se tornar profissionais de 
sucesso.  

A flexibilidade de tempo e espaço para estudar onde e quando 
puder, intercalando outras tarefas e compromissos às atividades da 
graduação, é mostrada nos anúncios como o grande diferencial da 
educação a distância. Acreditamos que essa dinamicidade seduz 
pessoas de baixa renda, que normalmente trabalham e estudam, e 
ainda devido os valores, menores que os dos cursos presenciais, 
desde a taxa de inscrição até as mensalidades. Portanto, o leitor 
presumido geral da EaD busca a modalidade por inúmeras razões.  

Contudo, além desse leitor geral, os trechos da tabela nos 
indicam o leitor presumido de cada anúncio em particular, pois 
cada leitor é “seduzido” por traços que estão associados aos seus 
interesses e às suas necessidades. Por isso é importante a 
representação que fazemos do nosso leitor/interlocutor, tendo em 
vista que a forma como construímos o discurso pode aproximar ou 
repelir a atenção do co-enunciador.  

¹ Emojis são ícones, 
pequenas imagens 
(carinhas e símbolos) 
utilizadas para ex-
pressar ações, emo-
ções e sentimentos de 
forma simplificada.  

Nesse sentido, o uso das expressões 
“Formou” (A3), “Facul” (A7), “#chegou a minha 
vez” (A11) e “#diferença” (A12) encarrega-se de 
aproximar o leitor e o anunciante, no caso, a 
instituição de ensino superior, considerando que 
essas expressões se popularizaram na atualidade, 
adquirindo caráter de uso comum na oralidade e  

na escrita, sobretudo nas redes sociais. Do mesmo modo, o A6 
também faz uso de um elemento não-verbal bem corriqueiro, que é 
o emoji¹, criando um vínculo com o leitor do anúncio. Isso mostra 
que o texto/discurso varia com o tempo; uma marca que se usa 
hoje pode ser abandonada futuramente, o que comprova que o 
enunciado está situado em um contexto social, cultural e histórico 
de produção.  
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Isso também evidencia que as escolhas, sejam elas lexicais, 
gramaticas ou multimodais, são dedicadas ao leitor presumido, 
logo, a produção de um gênero pressupõe que o autor adapte suas 
escolhas conforme o seu co-enunciador e seu contexto de 
elaboração, vinculado ao aspecto social dos gêneros que, por sua 
vez, “está relacionado ao fato de [os gêneros] serem resultantes de atividades 
humanas, as quais provocam alterações em sua forma e/ou função, a depender 
da necessidade dos seus usuários”, como destaca Alves Filho e Soares de 
Sá (2015: 639).  

O A10 deixa evidente a relação entre linguagem e sociedade, 
ao passo que, desconhecendo o contexto do leitor presumido em 
jogo, o trecho “para quem não tem tempo, mas tem sonhos” 
poderia insinuar que, para estudar a distância, não é preciso ter 
tempo, ou seja, soa como um descaso, colocando o estudo em 
último plano. Contudo, relacionando o dito com as condições de 
produção, compreendemos que o leitor presumido é aquele que 
não tem tempo para estar presente em uma faculdade todos os 
dias. Portanto, é evidente que “ao investigar a linguagem como gênero, a 
relação dialética entre texto e contexto se evidencia, de tal sorte que a 
interpretação do texto (linguagem) depende da compreensão das condições do 
contexto (sociedade) e vice-versa (cf. FAIRCLOUGH, 1989; apud 
MOTTA-ROTH, 2004)”.  

3.5 Propósito comunicativo 
Todas as nossas ações são guiadas por propósitos, até a leitura 

que fazemos de um livro tem um propósito, seja o de fruição, o de 
atividade avaliativa ou outro. Do mesmo modo, os gêneros 
discursivos carregam propósitos comunicativos, que nem sempre 
são facilmente identificados, tendo em vista alguns gêneros 
possuírem mais de um propósito. Para ilustrar essa situação, 
podemos recorrer a Biasi-Rodrigues e Bezerra (2012), os quais 
abordam uma variação de propósito comunicativo no gênero 
programa de notícias, que pode tanto informar e orientar como 
formar a opinião pública. Considerando esse fato, para Askehave e 
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Swales (2009: 228), o propósito comunicativo “não pode, por si mesmo, 
ajudar os analistas a decidirem [...] indiscutivelmente quais dentre os textos A, 
B, C e D pertencem ao gênero X ou Y [...] [pois] o que é imediatamente 
manifesto ao analista de gênero não é o propósito, e sim a forma e o conteúdo”.  

Por isso, anos depois de Swales ter considerado o propósito 
como um critério privilegiado, o teórico faz, juntamente com 
Askehave (cf. ASKEHAVE; SWALES, 2009), uma revisão do 
conceito de propósito comunicativo, alterando a abordagem em 
função da reanálise e dos entornos sociais, ou seja, inserindo a 
noção de re-propósito, que não considera somente o propósito 
como critério imediato da identificação do gênero. Segundo Biasi-
Rodrigues (2007: 733), essa “confirmação do propósito comunicativo de um 
gênero será mais seguramente alcançada se o pesquisador criar condições para, 
pessoalmente, colher informações dos sujeitos produtores e consumidores dos 
gêneros”.  

De fato, o que se tem verificado em vários 
experimentos de análise dos gêneros textuais é que, 
muitas vezes, se reconhece à primeira vista um 
propósito do gênero, de caráter mais geral, que 
permite reunir um conjunto de práticas desse gênero 
numa mesma classe. Depois, num olhar mais 
atento, alguns propósitos específicos vão levando o 
pesquisador a fazer reagrupamentos e a identificar 
modalidades/variantes do mesmo gênero ou, até 
mesmo, subversões do propósito e do gênero, como 
acontece frequentemente na esfera da publicidade, 
por exemplo. 

Biasi-Rodrigues e Bezerra (2012: 232) 

A partir dessas reflexões, Askehave e Swales (2009) propõem 
dois procedimentos para a identificação de gêneros: um textual/
linguístico e um contextual. No primeiro, o propósito comunicativo 
é examinado juntamente com a forma do gênero, o estilo e o 
conteúdo. Já no procedimento contextual, a análise inclui a 
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identificação da comunidade discursiva, seus valores, suas 
expectativas e seu repertório de gêneros, além do levantamento dos 
traços peculiares desses gêneros.  

Os elementos verbais e visuais utilizados nos anúncios são 
construídos objetivando a apropriação do bem ou serviço oferecido 
para o leitor presumido. Desse modo, o produtor do anúncio diz as 
palavras certas, na situação certa para que o leitor realize atos que 
validem esse anúncio. Essa validação ocorre quando há um 
reconhecimento psicossocial, que é motivado tanto pelo interesse e 
a necessidade de adquirir uma formação de nível superior, 
conseguir um trabalho melhor, alcançar um melhor salário (fatores 
psicossociais) quanto pelos aspectos visuais, que se encarregam de 
ativar os fatores psicossociais no cognitivo do leitor, tais quais: 
recursos verbais e não-verbais existentes nos anúncios (fatores 
linguísticos). Ao dizer, por exemplo, “use a sua nota do Enem” (A2) 
e “é a sua última chance” (A6), o verbo no imperativo e a ideia de 
finalização, respectivamente, junto ao interesse pelo produto (a 
graduação a distância), impulsionam o leitor a tomar uma decisão 
logo, antes que seja tarde. Portanto, o produtor do anúncio, ao usar 
esses elementos, tem um propósito específico, que é “tocar” o 
público-alvo mediante aquilo que atrai esse público.  
	 Embora saibamos que é uma tarefa difícil identificar o 

propósito comunicativo de um gênero, tentamos reconhecer o 
propósito de cada anúncio no quadro abaixo:  

Anúncio Propósito comunicativo Trecho do 
anúncio

A1 Mostrar que uma boa edu-
cação a distância oferece 
apoio presencial, dando 
maior suporte ao aluno.

“[...] nossos mais 
de 180 polos vão 
facilitar [sua vi-
da]”.
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A2 Atrair o aluno que fez o 
ENEM, mas não atingiu a 
aprovação, e agora pode 
entrar nessa Instituição 
usando tal nota.

“Use sua nota do 
Enem”.

A3 Garantir ao aluno meca-
nismos para alcançar sua 
formação, dando-lhe várias 
possibilidades, mesmo dian-
te de contratempos.

“[...] é a parceria 
certa para você”.

A4 Mostrar ao aluno que o 
ensino a distância tem a 
mesma qualidade do pre-
sencial, rompendo visões 
estigmatizadas.

“Diploma EAD é 
o mesmo do pre-
sencial”.

A5 Viabilizar a graduação para 
o aluno, independentemente 
de sua rotina, pois oferece 
modalidades que enquadra 
todos os perfis.

“O ensino que 
acompanha a sua 
rotina”.

A6 Alcançar os alunos que, em 
um momento de poucas 
perspectivas, s intam-se 
atraídos por uma chance 
que possa mudar sua vida.

“É a sua última 
chance”.

A7 Convocar, por meio do 
concurso de bolsas de es-
tudo, alunos de baixa renda 
para estudar grátis em uma 
universidade privada.

“5.000 bolsas de 
até 100%”.
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Quadro 3: Propósito comunicativo dos anúncios (elaborado pelos autores) 

Diante das análises, identificamos um propósito comunicativo 
geral, que é atrair a atenção dos sujeitos que veem a necessidade de 
fazer um curso de graduação pela primeira vez ou como segunda 
formação, seja por razões pessoais, profissionais ou outras; atrair 
esse público a partir das vantagens que se oferece, desde o aspecto 

A8 Alcançar um perfil de aluno 
protagonista, que seja au-
tônomo para organizar a 
sua rotina, capaz de moldar 
sua trajetória acadêmica.

“Você decide onde 
e como estudar”.

A9 Oferecer ao aluno uma 
relação de aproximação 
com o conhecimento, que-
brando a ideia de que um 
curso superior é algo dis-
tante ou impossível.

“O conhecimento 
ao seu alcance”.

A10 Mostrar-se como uma ins-
tituição capaz de realizar o 
sonho da formatura, mesmo 
para aqueles que têm uma 
rotina acelerada.

“Pra quem não 
tem tempo, mas 
tem sonhos”.

A11 Oportunizar ao aluno o que 
lhe faltava: a chance de 
conciliar o trabalho com os 
estudos voltados para sua 
formação superior.

“#chegou a minha 
vez”.

A12 Chamar para a instituição o 
aluno que quer ser o me-
lhor, o mais preparado, 
aquele que vai fazer a 
diferença no mercado.

“#diferença”.
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financeiro até questões de comodidade (estudar onde e quando 
quiser). Com esse propósito, as instituições se apresentam nos 
anúncios como parceiras, focadas na qualidade do serviço e nos 
benefícios dos alunos, que serão agraciados com inúmeras 
condições para que concluam seus cursos com êxito e se tornem os 
melhores do mercado.  

Além desse propósito central, na explicitação individual de 
cada anúncio, é possível identificarmos propósitos comunicativos 
diferenciados, entre os quais podemos salientar o A1, que coloca o 
apoio presencial como maior destaque; o A2, com propósito 
voltado para o aluno que fez ENEM; A7, que foca nas bolsas de 
estudo; A9, objetivando alcançar o aluno que parou de estudar há 
muito tempo; e A11, que busca alcançar todos aqueles que 
necessitam conciliar trabalho e estudo.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Apresentamos uma breve análise do gênero anúncio 

publicitário tematizando vestibulares de cursos a distância. Os 
resultados, quanto aos elementos constitutivos do gênero, 
apontaram tanto para a tipificação, a recorrência de que trata 
Bazerman (2005), quanto para o caráter relativo do gênero, tratado 
por Bakhtin (2016), ao passo que, para atingir seu público-alvo, as 
instituições de ensino superior utilizam alguns recursos que são 
recorrentes para construírem o gênero, lançarem seus propósitos e, 
consequentemente, atraírem os leitores presumidos (imagens de 
pessoas comuns, título, logotipo, texto de efeito, slogan, “inscreva-
se” e a menção a valores financeiros), mas também utilizam itens 
que não seguem um padrão comunicativo (imagens de pessoas 
famosas, menção ao período de inscrições do vestibular, detalhes 
sobre o funcionamento do curso, sobre parcerias e financiamentos, 
por exemplo).  

Sobre as categorias de leitor presumido e propósito 
comunicativo, notamos que há casos particulares, a exemplo da 
intenção de atingir o leitor que precisa aproveitar sua “última 
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chance” (A6) e do propósito de anunciar um concurso de bolsas 
de estudo (A7). Contudo, de modo geral, identificamos um 
propósito e um leitor presumido comum: o leitor é aquele que não 
tem graduação ou que deseja uma segunda formação, que seja 
capaz de fazer o reconhecimento psicossocial do gênero a partir 
dos seus interesses em adquirir um curso superior; e o propósito é 
voltado para o oferecimento de mecanismos que proporcionem o 
acesso a uma formação superior de qualidade ao alcance de todos. 

É importante mencionar que os propósitos elencados foram 
identificados a partir das sequências textuais citadas, que estavam 
presentes nos anúncios, isto é, não contatamos sujeitos produtores e 
consumidores dos gêneros a fim de aplicar as noções de propósito e 
re-propósito do gênero, de Askehave e Swales (2009), devido às 
limitações em decorrência da abrangência deste estudo. Diante 
disso, surge uma lacuna que poderá ser desenvolvida em futuras 
pesquisas.  
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Abstract: This article presents a study of  announcements 
of  distance entrance examination, published in 2019, by 12 
private Higher Education Institutions that offer undergraduate 
courses in the aforementioned modality in Teresina – PI. For 
this, we selected a corpus of  12 announcements – one 
announcements from each institution – in which the following 
aspects were analyzed: the items that characterize the 
announcements (title, slogan, logo, registration period, values, 
etc.), which of  these items are recurrent and the categories of  
presumed reader and communicative purpose. The ads were 
removed from the websites of  the institutions themselves, 
which constitute our research context. We understand gender 
from the relationship between text and context, so this 
conception directed the analysis to the approaches of  Bakhtin 
(2016), Miller (2012), Bazerman (2005) and Askehave 
and Swales (2009), as well as to the assumptions theorists 
of  Bazerman (2005) and Motta-Roth (2004). The results 
obtained showed that the ads have recurrent, typified traits 
and, although they manifest types of  presumed reader and 
more specific communicative purposes, they demonstrate, in 
each category, approximations, which are: the general 
presumed reader is one who needs flexible teaching regarding 
time and space, which allows a particular program of  studies; 
and the general communicative purpose is to attract the 
attention of  subjects who see the need to take an 
undergraduate course for the first time or as a second training, 
whether for personal, professional or other reasons.

Keywords: Discursive genres; Announcement; 
Composition. 
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Resumo: Este trabalho objetivou compilar 
pesquisas sobre a produção de textos no Ensino 
Fundamental, mais precisamente, as que 
concernem a cenas de escrita, intervenção e 
reescrita a partir das contribuições da perspectiva 
dialógica do discurso (BAKHTIN, 2011); 
(VOLÓCHINOV, 2017). Sob esta ótica, 
realizamos uma Revisão Sistemática da Lite-
ratura (RSL), seguindo métodos de critérios de 
coleta e tratamento dos dados, com a utilização 
do software StArt. Para tanto, partimos da 
seguinte questão problematizadora: o que tem 
sido produzido sobre a escrita, intervenção e 
reescrita de textos na escola, a partir das 
contribuições da perspectiva dialógica do 
discurso? Os resultados apontam que há um 
trabalho considerável sobre a produção textual / 
discursiva no âmbito da Educação escolar, em 
contextos do Ensino Médio e Superior, contudo, 
ainda é incipiente no que  se  refere  à  Educação 
Infantil
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Palavras-chave: Escrita; Reescrita; Dialogismo; Educação. 

INTRODUÇÃO 
A partir de uma proposta sociológica de ensino da língua 

materna, embasamos a partir de Volóchinov (2017), a ideia de que 
não existe formação de consciência fora da encarnação sígnica pela 
vivência cotidiana. Para que aconteça a formação de uma língua, é 
necessária a existência do ambiente social com seus valores 
interlocutivos e axiológicos. Nessa ótica, a compreensão da palavra 
e toda a sua estrutura gramatical não nos é dada por dicionários, 
mas de enunciações concretas, pela palavra bilateral (BAKHTIN, 
2011).  

Em Vygotsky (2007), o desenvolvimento da consciência do 
sujeito também acontece por meio do relacionamento com a 
realidade sócio-histórica pela linguagem e isso acontece muito 
antes de as crianças frequentarem o ambiente escolar, uma vez que 
o sujeito “usa a língua como produto de sua aprendizagem 
cotidiana pré-escolar, resultante do confronto direto com uma 
situação concreta: sua convivência com pessoas de um 
determinado meio cultural” (FREITAS, 1994, p. 106).  

Relacionando essa discussão ao contexto de vivência escolar, 
segundo Vygotsky (2007), é nesse ambiente que surge a 
sistematização do que ocorre na situação pré-escolar, pois nessa 
fase, advém o interlocutor (professor/colega), que possui um papel 
relevante na intervenção para reelaboração, ressignificação e 
consolidação da aprendizagem na medida em que o 
desenvolvimento e a interiorização dos processos mentais 
superiores (a consciência) implicam e requerem uma forma de 
mediação (ou formas de mediação) que é profundamente 
influenciada pelo contexto social (NOGUEIRA, 1993).   
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Para compreender essa formação da consciência, é necessário 
partir da premissa de que o desenvolvimento da criança não 
acontece de forma passiva e individual, a internalização da 
aprendizagem envolve a reconstrução da atividade tendo como 
base as operações mediadas por signos em constante interação 
entre si, que podem ser “materializados através de atividades que 
envolvem a escrita, a literatura, os símbolos algébricos, as obras de 
arte e demais signos e símbolos convencionados por determinada 
cultura” (MAGGI, 2018, p. 2).   

Pelo fato de que o professor ou outra criança colabora ao 
fornecer pistas de como um problema pode ser resolvido, esse 
pensamento sobre a mediação e participação alheia coaduna com 
a perspectiva dialógica do Círculo bakhtiniano, pois segundo 
Bakhtin (2011, p. 341), “eu tomo consciência de mim e me torno 
eu mesmo unicamente me revelando para o outro, através do outro 
e com o auxílio do outro”. Percebemos assim, que a participação 
do outro é fundante no que se refere à construção, desconstrução e 
reorganização da palavra oral ou escrita.  

Esse movimento da participação não elimina o ativismo da 
criança. Apenas busca a ressignificação de forma responsiva e 
ativa, o seu horizonte espacial, a partir do ponto de vista alheio. O 
que soma nesse contexto são as relações de reciprocidade que lhes 
são inteiramente novas. Entram em vigor as tensões dialógicas 
entre a sua verdade e a verdade alheia. A reciprocidade possui um 
caráter emoldurador criando um ambiente de interrogação, 
provocação, respostas, concordância e discordâncias (SANTOS; 
SANTOS; SILVA, 2020).  

Apoiado na visão emolduradora do discurso alheio (SANTOS; 
SANTOS; SILVA, 2020), o texto não apresenta um desfecho na 
primeira escrita. É preciso observá-lo como um objeto livre e 
passível de mudanças que orientam o professor a perceber um 
constante inacabamento, proporcionando um processo contínuo de 
aprendizagem (BALIEIRO; HILA, 2020). Ainda para estes 
autores, no tocante à reescrita de textos, não há apenas questões 
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restritas à eliminação ou adequação de aspectos formais da norma 
culta, leva-se em consideração também as palavras de Menegassi 
(2010), ao dizer que, este é um momento de reflexão, organização, 
acréscimos, supressão, deslocamentos no texto que está em 
constante flutuação. Trata-se da construção enunciativa e não 
apenas de simples formas e estruturas isoladas.  

Diante do contexto apresentado, esta pesquisa partiu da 
seguinte questão problematizadora: o que se tem produzido sobre 
escrita, intervenção e reescrita de textos na escola a partir das 
contribuições da perspectiva dialógica do discurso? Esta Revisão 
Sistemática da Literatura (RSL) utilizou bases de dados realizando 
o trabalho de buscas por estudos relacionados às cenas de escrita, 
intervenção e reescrita de textos na escola. 

De forma especifica temos as seguintes questões:  
• QP1: Quais os contributos da perspectiva dialógica 
para as estratégias de intervenções nos textos dos alunos?  
• QP2: Quais as estratégias metodológicas utilizadas pelo 
professor para propor o desenvolvimento e encadeamento 
discursivo textual e seus respectivos sentidos?  

Partimos da hipótese de que há considerável presença do 
trabalho dialógico da linguagem em dinâmicas e atividades 
escolares no Ensino Fundamental. Para tanto, o objetivo geral 
desta RSL foi compilar pesquisas sobre a produção de textos no 
Ensino Fundamental, mais precisamente, as que concernem a 
cenas de escrita, intervenção e reescrita a partir das contribuições 
da perspectiva dialógica do discurso. Em conjunto com o objetivo. 
Para condução e elaboração do processo da RSL, utilizamos o 
software StArt, desenvolvido no  Laboratório de Pesquisa em 
Engenharia de Software da UFSCar.  

A ferramenta está dividida em um plano previamente 
organizado que denominamos de protocolo, através do qual foram 
definidos os objetivos, a pergunta problematizadora, as palavras-
chave, os critérios de inclusão e exclusão, o idioma e um 
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classificador qualitativo. Na etapa de execução, os trabalhos foram 
aceitos ou rejeitados.   E, por fim, na sumarização,  foi possível 
organizar em gráficos e planilhas as informações e trabalhos 
obtidos.  

Esta RSL buscou seguir todas as etapas de planejamento 
definidas no protocolo, tendo em vista a questão de pesquisa geral. 
Com isso, organizamos o trabalho em cinco passos, a saber: a 
definição dos termos e das strings de busca, a seleção das bases de 
dados em que os trabalhos foram pesquisados e a definição de 
critérios para a inclusão e exclusão de trabalhos, assim como 
critérios de qualidade e campo da extração.  

O artigo está organizado em quatro seções. A introdução 
apresenta uma discussão das premissas teóricas sobre o trabalho 
com a escrita em sala de aula a partir das contribuições da 
perspectiva dialógica da linguagem (BAKHTIN, 2011); 
(VOLÓCHINOV, 2017), como também o pensamento de Vygotsky 
(2007) sobre as relações socioculturais envolvendo a mediação para 
a construção do conhecimento. A seção metodológica trata da 
instrumentalização do software StArt utilizado como base para a 
construção da RSL.   A seção de resultados discute a compilação 
dos textos coletados e analisados. Por fim, as considerações finais 
completa o diálogo sobre o trabalho com a escrita no Ensino 
Fundamental a partir dos achados da RSL pelo objetivo proposto.  

1 METODOLOGIA 
	 Como já referido anteriormente, utilizamos como 

metodologia a RSL. Esta técnica busca verificar os aspectos 
pontuais a partir de uma questão de pesquisa específica, em 
artigos, monografias, dissertações ou teses. Segundo Kitchenham e 
Harters (2007, p. 4), a RSL é “uma forma de estudo secundário 
que utiliza uma metodologia bem definida para identificar, analisar 
e interpretar todas as evidências disponíveis a respeito de uma 
questão de pesquisa particular de maneira imparcial e repetível”. 
  A RSL realiza uma investigação de estudos abrangentes e 
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primários para reunir evidências de modo sistemático e sintetizar 
os resultados de forma segura. Esse tipo de revisão se torna 
essencial para situar o estado da arte das pesquisas nos campos de 
interesse do pesquisador.  

Para Galvão e Pereira (2014) esse tipo de técnica baseia-se em 
alguns passos e estratégias para sua consolidação: definição de um 
objetivo; elaboração de perguntas de pesquisa; busca na literatura; 
seleção dos artigos; extração dos dados; avaliação da qualidade; 
síntese dos dados; avaliação da qualidade das evidências; redação e 
publicação dos resultados. Logo, sob esse enfoque, buscamos 
desenvolver a RSL.  

1.2 Definição das strings de busca 
O processo de definição das strings de busca foi orientado no 

sentido de recuperar estudos relevantes utilizando e testando várias 
combinações dos termos de busca (strings) derivados das questões da 
RSL. Uma pesquisa preliminar foi realizada visando nortear a 
decisão sobre a viabilidade, ou não, de seguirmos com a proposta 
de desenvolvimento de uma RSL relacionando os termos: escrita, 
intervenção, reescrita escolar e dialogismo, nas seguintes bases de 
dados: SciELO; Web of  Science; ScienceDirect; Scopus; SpringerLink e 
Google Academic. Não foi adotado um protocolo rigoroso nesse passo 
do planejamento, dado que o objetivo foi realizar um levantamento 
preliminar. Segundo Galvão e Ricarte (2019, p. 65-66), 

para o uso das bases de dados bibliográficos, é 
necessária a montagem de uma estratégia de busca 
que envolve um conjunto de procedimentos e 
mecanismos tecnológicos existentes para localizar a 
informação. Grosso modo, uma base de dados 
possui formulários simples e formulários avançados 
de buscas. Os avançados permitem a busca de 
informação por todos os campos da base de dados 
ou por campos específicos, como título do 
documento, resumo do documento, autor, assunto do 
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documento, periódico no qual o documento foi 
publicado, data de publicação, país de publicação, 
idioma de publicação, tipo de publicação (livro, 
anais de eventos, artigos de periódicos, teses e 
dissertações, normas, imagens, filmes etc.), e 
disponibilidade (acesso livre, acesso restrito etc.).  

¹ ( " e s c r i t a " O U 
" e s c r e v e r " O U 
" e s c r i t o " ) E 
( " r e e s c r i t o " O U 
"reformulação") E 
“ d i a l ó g i c o ” E 
" t e x t u a l " E 
“ p r o d u ç ã o ” E 
“Escola”. 

Pela visão sistematizada por estes autores, 
buscamos simular uma string preliminar de 
busca: ("writing" OR "write" OR "written") AND 
("rewritten" OR "recast") AND “dialogical” AND 
"textual" AND “production” AND “school”¹. Com 
isso, procuramos artigos completos no período 
de 2010 a 2020, a fim de delimitar estudos e 
pesquisas contemporâneas. Somando-se as bases 
citadas, encontramos um número de mais de 17 
m i l t r a b a l h o s e m d i ve r s a s á r e a s d o 
conhecimento, sobretudo as áreas de saúde, 
química, matemática e arquitetura, o que nos 
levou a refinar a busca de pesquisas em 
Educação e Linguagem. Nesse passo, definimos 
outras palavras-chave com o suporte das 
questões de pesquisa para buscar sinônimos, nos 
espelhando na primeira string de busca.  Os  sinô- 

nimos referidos poderão ser analisados na tabela 1. 

Termos Sinônimos Traduções

Written text Escrita de texto

Rewritten text Rewriting of  
texts Reescrita textual

Textual mediation Intervenção textual
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Tabela 1: Termos e sinônimos 

Após a reformulação, percebemos que, em cada base de dados, 
seria necessária a definição de uma string de busca específica a 
partir da combinação dos termos e sinônimos para cada uma delas. 
Dessa forma, consolidou-se as strings conforme apontadas na tabela 
2: 

Tabela 2: Strings adaptadas e utilizadas 

School writing Escrita escolar

Dialogism Dialogismo
Elementary 

school School Escola fundamental

Bases de 
dados Strings adaptadas e utilizadas

SciELO
("written text" OR "rewritten text" OR "rewriting of  
texts" OR "textual mediation" OR "school writing" OR 
"dialogism")

Web of  
Science

("written text" OR "rewritten text" OR "rewriting of  
texts" OR "textual mediation" OR " elementary school") 
AND "dialogism"

Science 
Direct

("written text" OR "rewritten text" OR "rewriting of  
texts" OR "textual mediation") AND "dialogism" AND 
"school writing"

Scopus
("written text" OR "rewritten text" OR "rewriting of  
texts" OR "textual mediation") AND "school" AND 
"dialogism"

SpringerLi
nk

("written text" OR "rewritten text" OR "rewriting of  
texts" OR "textual mediation" OR " elementary school") 
AND "dialogism"

Google 
Academic

("written text" OR "rewritten text" OR "rewriting of  
texts" OR "textual mediation") AND "dialogism" AND 
"school writing
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Além da sistematização através das strings, pudemos seguir 
alguns caminhos citados por Galvão e Ricarte (2019, p. 66):   

algumas bases de dados permitem a busca de 
documentos baseada no número de citações que 
tiveram, ou melhor, pelo nível de relevância 
acadêmica que possuem; busca de documentos por 
semelhança, isto é, uma vez que se localizou um 
documento de interesse, é possível recuperar outros 
textos com conteúdo próximo; e busca por 
navegação, ou seja, diante de um registro 
bibliográfico, pode-se  navegar  na  base  de  dados  
procurando   documentos   do   mesmo   autor,   com  
assuntos semelhantes, que citam o trabalho 
registrado ou que foram publicados em um mesmo 
periódico. Enfim, bases de dados possuem 
possibilidades variadas e se aperfeiçoam com 
frequência.  

  
Essas estratégias nos possibilitaram um maior alargamento de 

buscas por comparação de textos de um mesmo autor e em uma 
mesma base de dados, por outro lado, esse cotejo favoreceu a 
reformulação e ressignificação da busca a partir de palavras-chave 
nos abstracts, resumos, dentre outros, consolidando o conjunto de 
strings citados anteriormente. Na seção a seguir, procuramos 
demonstrar as definições dos critérios de inclusão e exclusão dos 
textos selecionados, mediados pela composição das strings 
definidas.  

1.3 Importação e definição de critérios de inclusão e 
exclusão  

Durante a fase de identificação dos estudos, importamos os 
arquivos BibTex provenientes das bases digitais pelos quais os 
estudos foram selecionados. Na base de dados, a exemplo da 
SpringerLink, necessitamos realizar a conversão dos documentos 
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para o formato BibTex, pois a base apenas exporta arquivos em 
formato CSV.   Nesse caso, como indicam Pimentel, Junior e 
Cardoso (2020, p. 99), “o arquivo deve ser convertido para bib e, 
posteriormente, ser usado no processo de importação”. Os autores 
indicam que para efetuar a convenção pode-se “utilizar um projeto 
em python denominado Springer_csv2bib13” (PIMENTEL, SILVA 
JUNIOR; CARDOSO, 2020, p. 99). Em relação ao Google 
Academic, importamos os códigos dos arquivos que encaminhamos 
para um bloco de notas salvando-os em extensão BibTex, para 
então consolidar a exportação para o StArt. Com base na pergunta 
de pesquisa desta RSL, estabelecemos critérios de inclusão e 
exclusão, os quais foram apresentados na tabela 3.  

Tabela 3: Critérios de inclusão e exclusão 

Esses critérios de seleção de estudos destinaram-se a identificar 
os estudos primários que forneciam evidências diretas sobre a 

Critérios Descrição dos critérios de inclusão

CI1 Serão incluídos trabalhos que abordam a 
intervenção para escrita e reescrita de textos

CI2 Serão incluídos artigos

CI3 Serão incluídos trabalhos publicados no período 
de 2010 a 2020

CI5 Serão incluídos trabalhos que apresentam 
metodologia aplicada e dialógica

CE1 Serão excluídos trabalhos que não estejam em 
Português ou Inglês

CE2 Serão excluídos trabalhos de natureza 
exclusivamente teórica

CE3 Serão excluídos livros

CE4
Serão excluídos trabalhos que não abordam a 
produção textual no Ensino Fundamental (1º ao 
5º ano)
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questão de pesquisa. Os critérios de seleção têm de ser decididos 
durante a definição do protocolo, embora possam ser refinados 
durante o processo de pesquisa.   De acordo com Kitchenham e 
Charters (2007, p. 4), os critérios de inclusão e exclusão de pesquisa 
“devem ser testados para garantir que possam ser interpretados de 
forma confiável e que classifiquem estudos corretamente”. Além de 
basear-se na questão de pesquisa, os critérios de inclusão e exclusão 
são definidos por outros pontos, como: tempo da publicação (ex: 
últimos 10 anos), população-alvo (ex: alunos do Ensino 
Fundamental), idioma, metodologia entre outros. Dado o exposto, 
após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão elencados, 
avaliamos os trabalhos remanescentes do presente passo, com base 
nos critérios de qualidade, os quais foram descritos a seguir.   

1.4 Avaliação de qualidade 
Em sentido amplo, a qualidade de um estudo pode ser 

verificada por validades internas e externas atendendo à 
proximidade da pergunta de pesquisa, “a escala de qualidade por 
fim, deve ser feita segundo cada estudo de forma específica, se 
utilizando de diretrizes que mais se identifiquem com o tipo de 
pesquisa abordado” (SILVA, 2015, p. 29). Nessa etapa, o texto 
completo de cada estudo foi lido e avaliado, indicando-se uma das 
respostas: “Sim” e “Não”. Assim, os instrumentos avaliativos 
pretenderam responder aos seguintes critérios de qualidade:  

Tabela 4: Critérios de avaliação de qualidade 

Critérios Descrição dos critérios de qualidade

CQ1 O texto possui coerência textual?

CQ2 O texto possui coesão textual?

CQ4 As estratégias metodológicas de intervenções 
para escrita e reescrita de textos são claras?
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A importância da avaliação da qualidade é a de configurar um 
conjunto de artigos aceitos, preparando-os para a extração de 
informações, última etapa do processo de seleção da RSL “a qual é 
útil para aumentar a acurácia dos resultados de extração dos 
dados” (DERMEVAL; COELHO; BITTENCOURT, 2020, p. 14). 
A seguir, apresentamos o campo de extração de informações.  

1.5 Campo de extração de informações    
Uma vez concluída a avaliação de qualidade, obteve-se um 

conjunto de artigos, pelos quais, se coletaram os dados para 
responder às questões de pesquisa levantadas no protocolo. Nesse 
sentido, a extração dos dados representa uma etapa fundamental 
na revisão sistemática, na medida em que as informações de cada 
artigo servem como matéria-prima para a etapa de sumarização 
(OKOLI, 2019). O tipo de dado extraído foi baseado nos critérios 
estabelecidos durante a fase de protocolo. Dispomos na tabela 5 as 
questões base para as extrações.    

Tabela 5: Critérios de extração das informações 

Dadas as caracterizações definidas para esta RSL, no próximo 
tópico, tecemos os resultados das buscas, conclusões e 
considerações finais.  

Critérios Descrição	dos	
Critérios Tipo Conteúdo

CEI
Discute	 o	 trabalho	
com	 texto	 por	 um	
caráter	social

Pick	on	list {Sim,Não}

CE2

Os	 instrumentos	
p a r a	 c o l e t a	 e	
análise	 de	 dados	
são	deFinidos

Pick	on	list {Sim,Não}
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2 RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS 
Tivemos como objetivo geral desta RSL compilar pesquisas 

sobre a produção de textos no Ensino Fundamental, mais 
precisamente, as que concernem às cenas de escrita, intervenção e 
reescrita a partir das contribuições da perspectiva dialógica do 
discurso. Após levantamento e seleção através das strings de busca, 
obtivemos um total de 317 trabalhos, com totalidade predominante 
na base SciELO, com 188 trabalhos (59%); seguidos por 56 
trabalhos no Google Academic (18%); Springer com 27 (9%); Scopus 
apresentou 22 textos (7%); Science Direct 17 (5%) e por fim, Web of  
Science, com 7 (2%), conforme o Gráfico 1. 

Gráfico 1: Porcentagem de artigos encontrados nas bases de dados 

Observe-se que as bases de dados oferecem critérios de seleção, 
como: idioma, tipo de arquivo, data, o que coadunou, de certo 
modo, com o protocolo. Após a importação e seleção por 
intermédio dos critérios de inclusão e exclusão, dos 317 achados, 
restaram 15 artigos, sendo o motivo mais recorrente de exclusão a 
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ausência de trabalhos que tratassem da produção escrita no âmbito 
do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano).  

Porquanto, entre os 317, localizamos 280 artigos que, em suas 
discussões base, não tratavam diretamente do ensino da escrita sob 
um olhar interveniente com propósitos dialógicos de reescritura, 
foco de nossa RSL. Um dos interesses dessa pesquisa voltou-se à 
busca de artigos que, em sua essência tecessem questões 
metodológicas aplicadas ao ensino em sala de aula. Posteriormente, 
ainda excluímos 10 trabalhos de natureza exclusivamente teórica. 
Por fim, foram excluídos 8 artigos duplicados, 3 livros e 1 artigo 
incompleto, restando apenas 15 artigos.    

A próxima etapa foi constituída de acordo com os critérios de 
qualidade. No intuito de definir os textos, aplicamos os critérios 
elencados no protocolo, pelos quais pudemos analisar questões 
como a coerência e coesão textual, metodologia e as estratégias de 
intervenções na escrita dos alunos que proporcionassem clareza de 
suas particularidades e estratégias. No campo de extração, 
observamos questões relacionadas ao trabalho com texto em sala 
de aula sob um olhar social, como também a direção e escolha por 
um tipo de metodologia na qual se adotam instrumentos concisos 
para coleta, análise e tratamento dos dados. Nessa direção, os 
artigos foram submetidos a respostas como “Sim” ou “Não”, 
resultando na aprovação de 8 textos, conforme apresentados na 
tabela 7.  

Autor(es) Títulos
CARDOSO, I.; 
PEREIRA, L. Á.; 
LOPES, C. G.; 
LOPES, R. P. A. P.

Os jovens e a escrita: práticas 
escolares e extraescolares em 
Portugal

BLOCK, K. M.; 
STRACHAN, S. L.

The Impact of  External Audience 
on Second Graders' Writing 
Quality
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Tabela 7: Resultado final da seleção dos artigos 

Após a aplicação de todos os critérios definidos no protocolo, 
obtivemos trabalhos de áreas exclusivas do conhecimento em 
Educação e Linguagem. Notamos que, a maior parte dos trabalhos 
(5) são oriundos do Brasil e os demais surgiram de países como 
Portugal e Estados Unidos. Em relação aos aspectos metodológicos, 
os artigos se baseiam em estudos em Linguística aplicada (1); 
Pesquisa semiexperimental (1); Pesquisa Exploratória (1); Pesquisa 
Etnográfica (1); Pesquisa Experimental (1); Pesquisa Participante 
(1); Pesquisa Etnolinguística (1) e Pesquisa Quantiqualitativa (1).  

GUIMARÃES, A. M. 
de M.

Gêneros textuais e ensino de língua 
materna: entre o caminho e a 
pedra

DIMBARRE, M. C.; 
SALEH, P. B. O.

Identidade, letramento e 
dialogismo nas aulas de língua 
portuguesa do 5º ano do ensino 
fundamental

CALIL, E.
Rasuras orais em Madrasta e as 
duas irmãs: processo de escritura 
de uma díade recém alfabetizada

CORRÊA, A. B.; 
BORTOLANZA, A. 
M.

A produção textual como uma 
atividade discursiva e dialógica da 
criança: implicações da teoria 
histórico-cultural

CALIL, E.
The Gluttonous Queen: dialogism 
and memory in elementary school 
writing

CARVALHO, J. A. B.; 
BARBEIRO, L. F.; 
PEREIRA, L. Á.; 
CARDOSO, I.; 
CALIL, E.

As vozes e perspectivas dos 
aprendentes no âmbito da 
investigação sobre a escrita
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Referente aos instrumentos para geração dos dados das 
pesquisas, os autores utilizaram técnicas como: questionário físico; 
questionário online; produção de textos com os alunos; entrevistas; 
gravação de áudio no momento da produção dos textos; filmagem 
do momento de produção dos escritos; anotações em diário e 
grupo focal. Na maioria dos estudos, os pesquisadores utilizaram 
mais de um instrumento para o recorte dos dados. No entanto, 
houve uma predileção pela análise do texto base dos alunos e pela 
observação presencial. Apenas em um artigo observamos a 
constituição dos dados via modo remoto. 

Visando responder à questão de pesquisa 1 sobre os contributos 
da perspectiva dialógica para as estratégias de intervenções nos 
textos dos alunos, percebemos que, nos últimos anos no Brasil, 
quanto no mundo, o processo de ensino de língua materna sob o 
enfoque linguístico-discursivo em sala de aula tem crescido de 
forma substancial (COSTA VAL, 2002). Assim, tem surgido um 
esforço para compreender o sujeito em sua completude e 
singularidade.  

A escrita tem sido apresentada às crianças pelo 
ensino do código alfabético, geralmente pela via da 
aprendizagem de sílabas e de relações supostamente 
unívocas entre fonemas e grafemas, que destoam do 
foco de sua aprendizagem como uma atividade 
discursiva dirigida pelos significados e sentidos 
culturais. Em contraste com essa perspectiva, 
apresentamos fundamentos que, contrariamente, 
elegem a escrita como um produto histórico e 
cultural, com função discursiva e que se atualiza 
conforme as interações verbais correntes, na 
perspectiva de Vygotsky, Bakhtin e outros autores 
que dialogam conceitualmente sobre a linguagem, a 
enunciação e a prática de produção de textos  

(CORRÊA; BORTOLANZA, 2018, P. 51).   
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As concepções do dialogismo para o ensino de língua materna 
nos artigos que referenciamos basearam-se em práticas de análise e 
escrita de textos, contrastando com a didática tradicional e com a 
escrita pela escrita. Assim, correlacionaram a vida, texto e discurso, 
“é nas relações/interações dialógicas que os discursos se 
constituem, se entrecruzam, emanam respostas do outro e, assim, 
há um encontro de enunciados” (DIMBARRE; SALEH, 2020, p. 
309). 

Sobre a questão de pesquisa 2, referente às estratégias 
metodológicas utilizadas pelo professor para propor o 
desenvolvimento e encadeamento discursivo textual e seus 
respectivos sentidos, os dados coletados por meio desta RSL 
indicaram a observância da composição dos gêneros a serem 
empregados em cada momento singular do ato de escrever. 
Importa ressaltar que o caminho propiciado pelo gênero e suas 
peculiaridades de significação no texto direcionam para uma 
produção que relaciona: a comunicação discursiva; os enunciados e 
as formas das estruturas gramaticais.  

Como última observação, relacionamos alguns procedimentos 
verificados nos textos selecionados, considerando modelagens 
estratégicas dos professores para monitoramento da escrita do 
aluno, por exemplo: definição dos gêneros; estratégias de leituras e 
velocidade da escrita, orientação para organização de paráfrases e 
glossários, mediação na troca de turnos entre os alunos em 
momentos orais e escritos, instrução para sublinhados de palavras-
chave e assimilação de sinônimos, identificação de macroestrutura; 
conhecimento extratextual, pragmático e discursivo. Em suma, a 
geração de questões como estratégia para escrever, intervir e 
reescrever. Ademais, algumas palavras palavras-chave usadas nos 
artigos também esclarecem as características e interesses dos 
pesquisadores, o que pode ser observado na figura 1.   
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Figura 1: Palavras-chave dos artigos 

De forma geral, as palavras-chave dos artigos em pauta 
apontam o trabalho escolar a partir do ato comunicativo entre 
interlocutores (aluno/professor; aluno/aluno). Logo, consideram 
que é na interação e no diálogo contínuo com a escrita, por meio 
de estratégias significativas, que se aprende a escrever porque “a 
discussão de todo e qualquer texto em sala de aula precisa 
considerar os contextos extraverbais históricos e sociais pelos quais 
os alunos transitam e dos quais participam” (DIMBARRE; 
SALEH, 2020, P. 317). Enfim, nessa perspectiva, o trabalho prático 
com a escrita, segundo Carvalho et. al (2018), deve levar em 
consideração as fontes culturais de acesso à escrita, ao seu processo 
de aprendizagem, salientando as vozes e as perspectivas situadas e 
representações nelas implicadas.   

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Esta RSL mostrou que há uma notável e considerável presença 

do trabalho dialógico em dinâmicas escolares contemporâneas no 
âmbito do Ensino Fundamental. Segundo os artigos explorados, 
isso manifesta-se pela consideração das atividades com a escritura 
através de enunciados concretos, processos de escrita significativa e 
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contextualizada, ensino e aprendizagem de língua como cultura e 
não apenas como estrutura abstrata (GUIMARÃES, 2010).  

Isto ilumina o diálogo que combina ensino aos processos sociais 
e interpessoais para relações da reversibilidade de papéis 
proporcionando a simetria em sala de aula. Nesse viés, a 
concepção de texto mobilizada não é apenas uma superfície 
gráfica. Vai além, para que o autor perceba as intenções 
comunicativas, alargando o seu dizer e realizando a cada passo 
dado, apropriações progressivas e complexas do cotidiano.  

O que diz respeito a esse tipo de abordagem no Ensino 
Fundamental, consideramos ainda incipiente o número de 
pesquisas que envolvem e discutem as questões de escrita e suas 
reescritas sob a perspectiva dialógica da linguagem. Concluímos 
isso cotejando os inúmeros artigos lidos durante o tempo que durou 
esta pesquisa. A maior parte dos trabalhos encontrados foram 
construídos no âmbito do Ensino Médio e Superior, que supera 
significativamente as pesquisas sobre escrita no Ensino 
Fundamental.  
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Abstract: This work aimed to compile research on the 
production of  texts in Elementary Education, more precisely, 
those that concern scenes of  writing, intervention and 
rewriting from the contributions of  the dialogical perspective 
of  the discourse (BAKHTIN, 2011); (VOLÓCHINOV, 
2017). From this perspective, we carried out a Systematic 
Literature Review (SLR), following methods of  data 
collection and treatment criteria, using the StArt software. 
Therefore, we started from the following problematic question: 
what has been produced about writing, intervention and 
rewriting of  texts at school from the contributions of  the 
dialogical perspective of  the discourse? The results show that 
there is a substantial discussion about textual / discursive 
production within the scope of  school Education, in contexts 
of  High school and Higher education, however, it is still 
incipient with regard to Early childhood education.
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Resumo: O presente trabalho visa fazer 
uma abordagem da modalidade deôntica nos 
discursos sobre a homossexualidade na Igreja 
Católica, tendo por base a teoria faircloughiana 
de Análise Crítica de Discurso (ACD). Para a 
composição do corpus e posterior análise qua-
litativa das ocorrências de modalidade deôntica e 
de como a modalização representa as formas de 
poder no texto, fizemos uma seleção de cinco 
textos a respeito da forma como a homos-
sexualidade é vista pelo Catecismo da Igreja Católica 
(2010) e por segmentos católicos de linha tanto 
conservadora quanto liberal, tendo em vista os 
debates gerados acerca dos desafios da família no 
Sínodo da Família realizado pela Igreja Católica 
no ano de 2016. A escolha do tema se justifica 
porque líderes e grupos católicos conservadores e 
liberais se posicionaram a respeito, utilizando-se 
de seus blogs e de suas pá-ginas web para formar 
opinião a respeito dessa te-mática. Após a leitura 
minuciosa dos textos, pu-demos constatar que os 
líderes religiosos e os gru-pos católicos 
modalizam seus discursos tendo em mente o seu 
público-alvo, modelando-o conforme os seus 
propósitos comunicativos e transformando o seu 
discurso em um instrumen-to de poder ao 
empregar modalizações deônticas.
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INTRODUÇÃO 
Neste artigo, trataremos da Análise Crítica de Discurso (ACD) 

em discursos católicos a respeito da homossexualidade, 
especificamente no que tange à categoria modalidade deôntica. 
Nesse sentido, buscamos investigar como as modalizações 
deônticas são utilizadas como instrumento de poder nos textos 
selecionados, tendo por base a Análise Crítica de Discurso (ACD) 
proposta por Fairclough (2001) e a categoria modalidade deôntica, 
trabalhada pelo mesmo autor (2003).  

Para isso, escolhemos textos de divulgação on-line de 
segmentos católicos conservadores e liberais e do posicionamento 
da Igreja Católica em seu catecismo (Catecismo da Igreja Católica) 
a respeito da homossexualidade e de como ela é interpretada pela 
Igreja Católica (em relação aos grupos conservadores e liberais). A 
escolha do tema se justifica por conta da realização do Sínodo da 
Família no ano de 2016, que levou líderes católicos conservadores e 
liberais a utilizarem seus blogs e páginas web para formar opinião 
(do qual seus discursos funcionavam como uma estratégia de 
poder) a respeito, respectivamente, da impossibilidade da aceitação 
do casamento entre pessoas do mesmo sexo e de seu 
posicionamento favorável em relação à homossexualidade.  

Primeiramente, faremos uma breve exposição a respeito da 
Análise Crítica de Discurso (ACD) e do Discurso Religioso (DR). 
Como é sabido, a ACD tem por meta apresentar um estudo crítico 
das interações sociais, fazendo uma correlação entre o elemento 
linguístico e o elemento social. Por sua vez, o DR se caracteriza por 
ser uma prática discursiva em que o falante, geralmente uma 
autoridade religiosa, difunde um conjunto de crenças e de valores 
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morais com base em preceitos de ordem espiritual, sendo validados 
e legitimados por estarem ligados a uma ou a várias divindades, a 
depender da crença religiosa, podendo esta ser monoteísta ou 
politeísta. Em seguida, abordaremos a modalidade a partir da 
teoria faircloughiana presente em Fairclough (2001, 2003), em que 
a categoria modalidade é explicitada como sendo de caráter 
subjetivo e objetivo, implicando em alguma forma de poder no ato 
discursivo. 

Para a composição do corpus, fizemos uma seleção de cinco 
textos, divididos em três tipos; um oriundo do Catecismo da Igreja 
Católica a respeito da homossexualidade, dois textos advindos de 
dois segmentos católicos conservadores e outros dois textos 
oriundos de dois segmentos católicos liberais. Reiteramos que a 
descrição e análise da modalidade deôntica nos textos católicos 
selecionados é feita de forma qualitativa. 

Em relação à organização deste trabalho, ele se divide em 
quatro seções, que versam respectivamente sobre (i) a Análise 
Crítica de Discurso e o Discurso Religioso; (ii) a categoria 
modalidade; (iii) a metodologia e a apresentação do corpus; e (iv) a 
análise qualitativa das ocorrências tendo em vista o corpus 
constituído para este trabalho.  

1 ANÁLISE CRÍTICA DE DISCURSO (ACD) E DISCURSO 
RELIGIOSO (DR) 

Segundo Fairclough (2001), as abordagens em Análise de 
Discurso (AD) podem ser divididas em dois grandes grupos, as 
críticas e as não-críticas. As abordagens não-críticas veem apenas a 
forma como o discurso se dá na interação verbal e as estratégias 
das quais os interlocutores fazem uso para moldá-lo. Por sua vez, as 
abordagens críticas são aquelas em que se pode encontrar uma 
descrição das práticas discursivas, vendo o discurso como algo 
moldado por relações de poder e ideologias, e analisando-o sob o 
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prisma dos efeitos construtivos que ele exerce sobre as identidades 
sociais e os sistemas de crença e de conhecimento.  

Em relação ao termo discurso, o autor considera-o como sendo 
uma forma de prática social e não apenas uma atividade 
individual, levando-nos a entender o discurso como ação, em que 
os falantes interagem e agem sobre si e os demais ao seu redor. 
Outra acepção que o discurso pode tomar, ainda de acordo com o 
mesmo autor, é a relação entre discurso e estrutura social, pois o 
discurso é moldado e restringido pela estrutura social em seu 
sentido mais amplo e em todos os níveis. Em outras palavras, para 
Fairclough (2001: 92), o discurso é “uma prática não apenas de 
representação do mundo, mas de significação do mundo, 
constituindo e construindo o mundo em significado”. Para 
Fairclough (2001), a relação entre discurso e estrutura social se 
estende pela classe e por outras relações sociais em um nível 
societário, pelas relações específicas em instituições particulares, 
como o direito ou a educação, por sistemas de classificação, por 
várias normas e convenções, tanto de natureza discursiva como 
não discursiva. 

Fairclough (2001) chama a atenção para o fato de o discurso 
apresentar efeitos construtivos, basicamente no que diz respeito a 
três aspectos: (i) a construção da identidade social, estando ela 
relacionada às posições do sujeito para os sujeitos sociais (função 
identitária); (ii) a construção das relações sociais que se dá entre as 
pessoas, em especial, no momento em que se dá a interação entre 
elas, o que contribui para a construção do discurso (função 
relacional); e (iii) a construção dos sistemas de conhecimento e de 
crença que influenciam na elaboração do discurso como prática 
social (função ideacional). Segundo o autor, as funções identitária, 
relacional e ideacional são assim definidas: 

A função identitária relaciona-se aos modos pelos 
quais as identidades sociais são estabelecidas no 
discurso. A função relacional seria como as relações 
sociais entre os participantes do discurso são 
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representadas e negociadas. A função ideacional 
seria os modos pelos quais o texto significam o 
mundo e seus processos, entidades e relações. 

Fairclough (2001: 92) 

Essas três funções do discurso apontadas por Fairclough (2001) 
se relacionam às funções da linguagem apontadas por Michael 
Halliday, teórico do funcionalismo britânico, sendo a função 
interpessoal de Halliday relacionada às funções identitária e 
ideacional de Fairclough. A função textual de Halliday também 
pode ser acrescentada à teoria de Fairclough, haja vista que as 
informações contidas e trazidas ao primeiro plano ou relegadas ao 
segundo plano pelos falantes podem ser tomadas ou apresentadas 
como novas, podendo ser classificadas como tópico ou tema; e as 
partes de um texto podem se relacionar com outras partes 
precedentes e seguintes do texto ou se ligar a situações sociais que 
estejam fora do texto.  

Pautando-se nesses efeitos construtivos e nas funções da 
linguagem empregada para moldar os discursos, Costa (2013) 
afirma que a Análise Crítica de Discurso (ACD) apresenta por 
enfoque crítico a realização de estudos das interações sociais a 
partir da análise de textos socialmente construídos, enfocando não 
apenas em um estudo sociológico ou em uma abordagem 
linguística de textos, mas em relacionar o elemento linguístico com 
o elemento social. A ACD, com base nos estudos faircloughianos, 
enfoca-se em uma pesquisa científica, na mudança social a partir 
da mudança discursiva, salientando que ambas se implicam 
mutuamente. Em que, de acordo com o autor, o enfoque crítico da 
ACD: 

Caracteriza-se por uma visão própria e distintiva 
da relação entre linguagem e sociedade, e da relação 
entre a própria análise e as práticas analisadas. A 
ACD se propõe a tornar transparentes os aspectos 
opacos dos discursos, no que dizem respeito às 
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desigualdades sociais. Neste ponto, a ACD difere 
muito das Ciências Sociais, pois declara 
abertamente seu propósito emancipador que a 
motiva. Ela se ocupa dos problemas sociais, não 
tem em vista a linguagem ou o uso da linguagem 
por si só. 

Costa (2013: 02) 

Costa (2013) ressalva que o discurso não funciona apenas como 
um meio do qual se exerce o poder, mas se trata também de um 
lugar pelo qual se luta para exercer esse mesmo poder, em que há a 
legitimação do direito de fala de uma determinada pessoa sobre 
quem recai a capacidade para mudar e controlar as regras das 
práticas discursivas, capacidade esta que “serve para manipular a 
situação de comunicação, estabelecendo posições (por vezes, 
assimétricas) e contratos genéricos” (COSTA, 2013: 02). 

Conforme Costa (2013), a organização material das instituições 
delimita o status daquele que fala, delimitando também o que 
significa tomar o discurso ou o direito de fala. O discurso, segundo 
o autor, dá-se por regras de uma dada instituição, seja ela religiosa, 
política, dentre outras, sendo que o discurso precisa ser 
evidenciado por mecanismos arquitetados pela própria instituição 
para que esteja claro para aqueles que o escutam; o espaço onde o 
discurso é proferido, entendido, geralmente, como um lugar de 
poder. Dessa forma, vemos que os discursos advindos de uma 
autoridade religiosa e o lugar onde são proferidos legitimam o 
poder daquele que fala, corroborando em mudanças nas práticas 
sociais daqueles que o escutam. 

Em Fairclough (2003), verificamos que a ACD define o termo 
discurso como as diferentes maneiras de representar a realidade 
material (o mundo), ou seja, os processos, as relações e as estruturas 
do mundo material, bem como os pensamentos, os sentimentos, as 
crenças e as opiniões dos indivíduos (mundo mental) e o mundo 
social. Dessa forma, para o autor, os discursos fazem parte dos 

Página                                                                                                                       177



Revista Linguística Rio, v. 6, n. 1, mar.-jul. 2020 

recursos que os sujeitos utilizam no intuito de transformar as 
relações estabelecidas com as outras pessoas. Assim, os sujeitos 
podem regular o distanciamento, a cooperação, a competição e a 
dominação com os demais que os cercam.   No que tange ao 
Discurso Religioso (DR), verificamos que este pode ser também 
utilizado pelos sujeitos (líderes religiosos, fiéis que seguem, por 
exemplo, um dado seguimento doutrinário) como forma de 
modelar as relações com aqueles que praticam ou não a mesma fé.  

De acordo com Peña-Alfaro (2005), o discurso religioso 
proferido por uma autoridade religiosa trata-se de uma prática 
sociodiscursiva, pois é sabido que, nesse tipo de discurso, ocorre, 
sistematicamente, a transmissão de um sistema de crenças sobre as 
relações que se estabelecem entre o homem e a divindade. Dita 
relação se dá por meio da mediação de uma instituição religiosa 
que institucionaliza e reproduz as crenças e os valores do grupo 
religioso por meio de discursos orais ou escritos, sendo aceito pelos 
fiéis como textos sagrados destinados aos fiéis e aos não-fiéis.  

Segundo o autor, do ponto de vista linguístico, o discurso 
religioso caracteriza-se como uma prática discursiva na qual o líder 
religioso (representante da divindade) expressa e difunde um 
sistema de crenças, valores éticos, morais e espirituais, que 
representam não apenas a visão de mundo do seu grupo religioso, 
mas o que seria melhor para o homem, sendo esses valores 
transmitidos, validados e legitimados por meio de práticas sociais 
difundidas tanto no interior da própria instituição quanto fora dela. 
¹ Apesar de ser uma 
autora de outra ver-
tente da Análise de 
Discurso (AD), acre-
ditamos que os traba-
lhos de Eni Puccinelli 
Orlandi têm tido rele-
vante  contribuição no 
que tange à caracteri-
zação dos diferentes 
tipos de discursos e de 
como eles se estrutu-
ram  como  meios  de 

No tocante às características próprias do 
DR, recorremos ao trabalho de Orlandi (1987)¹. 
Conforme a autora, algumas características são 
próprias do discurso religioso, a saber: a 
assimetria, o recurso à autoridade, a não-
reversibilidade e a intertextualidade. A assime-
tria é a base central pela qual se estabelece o 
discurso religioso,  especificamente  dentro  das 
instituições religiosas, pois é a partir dela  que  se  
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transformação social 
nas pesquisas volta-
das para a Análise 
Crítica de Discurso 
(ACD). 

estabelecem as diferenças entre o falante (líder 
religioso) e o ouvinte (comunidade de fiéis), 
sendo a divindade (representada aqui pela 
autoridade religiosa) o ser revestido de 
autoridade e o homem subordinado a ela. O 
recurso à autoridade remonta à própria questão 
da assimetria na relação entre falante  e  ouvinte, 
em que a fonte do discurso é a própria 
divindade, cujo representante é o líder religioso, 
que, por sua vez, está  revestido  pela  autoridade 

divina. O próprio líder religioso, no intuito de instaurar ordens ou 
mandados (modalidade deôntica), apela à autoridade divina, 
podendo fazer com que seu discurso consiga convencer não apenas 
os fiéis (comunidade de fé), mas também os não fiéis (sociedade 
civil) daquilo que é dito, já que a força discursiva do que é dito 
advêm da divindade.  

Segundo Peña-Alfaro (2005), essa é a principal característica do 
discurso religioso: 

Caracteriza-se por uma visão própria e distintiva 
da relação entre linguagem e sociedade, e da relação 
entre a própria análise e as práticas analisadas. A 
ACD se propõe a tornar transparentes os aspectos 
opacos dos discursos, no que dizem respeito às 
desigualdades sociais. Neste ponto, a ACD difere 
muito das Ciências Sociais, pois declara 
abertamente seu propósito emancipador que a 
motiva. Ela se ocupa dos problemas sociais, não 
tem em vista a linguagem ou o uso da linguagem 
por si só. 

Peña-Alfaro (2005: 58) 

O fato de o discurso religioso ser assimétrico e de recorrer a 
uma autoridade divina para se legitimar, leva Orlandi (1987) a 
definir o conceito da não reversibilidade, que se refere à 
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inquestionabilidade do discurso religioso, pois ele advém da 
própria divindade (representada pelo líder religioso). Para a autora, 
a intertextualidade é uma característica que também provém dessa 
assimetria e do recurso à autoridade, haja vista que, ao construir e 
formular seu discurso, o líder religioso remete sempre a um texto a 
partir de outro texto (no geral, algum texto extraído do livro 
sagrado para o seguimento religioso), buscando, dessa forma, 
legitimar e garantir a aprovação do seu discurso. 

Entendendo que a Análise Crítica de Discurso (ACD) volta seus 
estudos para as interações sociais (a relação entre o líder religioso e 
a comunidade de fiéis) a partir da análise de textos socialmente 
construídos (a prescrição de regras e normas de conduta que 
devem ser seguidas pelos fiéis), relacionando o elemento linguístico 
(as modalizações deônticas) com o elemento social (a prática e a 
vivência da fé católica), ponderamos que a modalidade deôntica 
possa servir como um instrumento de legitimação do poder ou 
como um instrumento favorável que visa provocar mudanças na 
mentalidade e nos posicionamentos dos fiéis católicos, como será 
explicitado na seção seguinte. 

2 A CATEGORIA MODALIDADE NA PERSPECTIVA DE 
FAIRCLOUGH 

Para Fairclough (2001: 201), a modalidade é uma dimensão 
relevante e central do discurso, haja vista que sua importância 
pode ser medida com base na extensão com que “a modalidade 
das proposições é contestada e aberta à luta e à transformação”. 
Conforme o autor, o locutor (o sujeito social) que produz um 
enunciado não é uma entidade alheia ao discurso que produz, pois 
é a fonte (origem) do enunciado, em que esses mesmos enunciados 
posicionam tanto o locutor quanto aqueles que o escutam. 
Fairclough (2001: 68) argumenta que a relação entre o sujeito e o 
enunciado por ele elaborado se dá por meio de uma 

Página                                                                                                                       180



Revista Linguística Rio, v. 6, n. 1, mar.-jul. 2020 

“caracterização de formações discursivas constituídas por 
configurações particulares de modalidades enunciativas”.  

Segundo Fairclough (2001), as modalidades enunciativas são 
tipos de atividades de prática discursiva, tais como a descrição, a 
formação de hipóteses e a formulação de regulações; estando elas 
associadas às próprias posições do falante. Por isso, a modalidade 
seria a dimensão da gramática da oração que corresponde à 
função interpessoal da linguagem. Em outras palavras, a 
modalidade é: (i) de caráter subjetivo, considerando que o locutor 
pode expressar certo grau de afinidade com o seu enunciado 
(proposição); e (ii) de caráter objetivo, quando o locutor está 
projetando seu próprio ponto de vista como algo universal, 
relacionado a condutas, a crenças e a valores, em que o uso da 
modalidade objetiva implica em alguma forma de poder.  

De acordo com Fairclough (2003), a modalidade é realizada 
nos vários traços do texto, em que o estilo (que se refere ao modo 
como o locutor se expressa ao fazer as suas escolhas linguísticas, 
evidenciando certo grau de comprometimento com o que está 
sendo dito) é empregado pelo locutor para texturizar a sua 
identidade. Para o autor, a modalidade pode ser vista também 
como a questão de como as pessoas se envolvem quando fazem 
suas declarações, levando-nos a interpretar a modalidade como 
uma relação entre o falante e as suas representações. Nesse sentido, 
o autor pondera que as práticas sociais devem ser entendidas como 
articulações de diferentes tipos de elementos sociais, que, por sua 
vez, estão associados a outras áreas particulares da vida social dos 
sujeitos (ação e interação), das relações sociais e pessoais (crenças, 
atitudes, opiniões e desejos), do mundo material e do discurso. 

Conforme Fairclough (2003), a modalidade é importante na 
estruturação de identidades, pois aquilo com o que uma pessoa se 
envolve é parte significativa do que ela é. Portanto, as escolhas de 
modalidade nos textos podem ser vistas como parte do processo de 
estruturação da própria identidade. Por isso, a forma como uma 
pessoa representa o mundo, aquilo com o que ela se compromete 
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(por exemplo, o grau de envolvimento com a verdade) é parte de 
como ela se identifica, necessariamente, em relação ao outro com 
quem interage. Para o autor, as escolhas dos conteúdos modais são 
significantes não apenas em termos de identificação, mas também 
em relação à ação (e as relações sociais da ação) e à representação. 
Inicialmente, a modalidade pode ser vista como relacionada aos 
comprometimentos, às atitudes, aos julgamentos, às posturas e, 
consequentemente, à identificação, mas também se relaciona à 
ação, às relações sociais e à representação. Em outras palavras, a 
forma como o locutor modaliza seu discurso está relacionada à 
forma como ele/ela se relaciona com o mundo e com as outras 
pessoas, fazendo com que ele/ela escolha um tipo de modalidade 
no intuito de demonstrar um maior ou menor envolvimento com a 
verdade ou aquilo que ele/ela julga ser verdade, podendo ser 
também motivada por relações sociais. 

Em Fairclough (2003), os diferentes tipos de modalidade podem 
ser associados a diferentes tipos de troca e funções de discurso, 
podendo ser de três tipos: modalidade epistêmica, modalidade 
avaliativa e modalidade deôntica. 

A modalidade epistêmica está relacionada à troca de 
conhecimentos e de informações, sendo instaurada por meio de 
declarações ou de perguntas no discurso. Por meio das declarações, 
há um comprometimento do locutor em relação à verdade da 
proposição que por ele é proferida no discurso. Por sua vez, por 
meio das perguntas, os interlocutores são capazes de averiguar o 
compromisso com a verdade das proposições que são expressas 
pelo locutor. 

Por sua vez, a modalidade avaliativa está relacionada aos juízos 
de valor, podendo ser explicitada por meio de categorias, como as 
declarações avaliativas, que, por sua vez, retratam o que é desejável 
ou indesejável. Elas são realizadas, no discurso, por meio de 
processos relacionais atributivos, como portador/atributo, em que 
o elemento avaliativo pode ser expresso por meio de um adjetivo 
(bom ou desejável, por exemplo) ou por um sintagma nominal. Em 
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alguns contextos de uso, a modalidade avaliativa pode ser 
instaurada por meio de verbos, advérbios ou exclamações. 

Por seu turno, a modalidade deôntica, foco desta pesquisa, 
abrange a obrigatoriedade e a permissibilidade na troca de 
atividade.  Nesse sentido, a modalidade deôntica está relacionada à 
troca de bens e serviços, ocorrendo por meio de demandas e 
ofertas. Dessa forma, as modalizações deônticas apresentam graus 
que variam desde a obrigação (o que deve ser feito) a graus de 
inclinação (o que se deseja fazer). Por isso, nos casos de demanda, 
há um compromisso do locutor com a obrigação ou a necessidade 
instauradas no discurso; enquanto, nos casos de oferta, o locutor se 
compromete com a necessidade de realização de alguma ação.  

Em Fairclough (2003), a modalidade deôntica está relacionada 
à função da linguagem que expressa obrigatoriedade ou 
necessidade por meio de prescrições que o locutor impõe sobre o 
interlocutor, como nestes exemplos do próprio autor 
(FAIRCLOUGH, 2003: 168)²:  

² Tradução nossa. O 
original diz: “Open 
the window!” /“You 
s h o u l d o p e n t h e 
window” /“Don ' t 
open the window”.  

(1) Abra a janela (prescrição); 

(2) Você deveria abrir a janela (prescrição moda-
lizada); ou  

(3) Não abra a janela (impedimento)  

Nesses exemplos, verificamos que há certo grau de 
comprometimento do locutor com a obrigação ou a necessidade 
instaurada. Especificamente, para a modalidade deôntica, temos, 
em Fairclough (2003), que ela é definida com base na troca de 
atividade entre os interlocutores, relacionada a suposições de valor 
e no que diz respeito a declarações de obrigações; por isso, ela está 
relacionada à avaliação que é feita pelo locutor. Em outras 
palavras, é o compromisso do locutor com aquilo que é ele avalia 
como obrigatório ou necessário. 
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Partindo do conceito de modalidade para a teoria 
faircloughiana, é possível fazermos uma análise da manifestação da 
categoria modalidade deôntica no discurso religioso católico, tendo 
em vista certos padrões no texto em relação: 
³ Exemplo retirado da 
Internet. Disponível 
e m : < h t t p : / /
wp.clicrbs.com.br/
b l o g d o g u g u /
2010/02/08/aceito-
que-meu-filho-e-gay-
ou-o-deixo-viver-sua-
v i d a - s o z i n h o / ?
topo=52,1,1,,119,e11
9>. Acesso em: 05 
mar. 2021. 

⁴ Exemplo retirado da 
Internet. Disponível 
e m : < h t t p s : / /
portugaldigital.com.br
/papa-afir ma-que-
homossexuais-devem-
ser-protegidos-por-
leis-de-uniao-civil/>. 
Acesso em: 05 mar. 
2021. 

⁵ Exemplo retirado da 
Internet. Disponível   
e m : < h t t p s : / /
www.conjur.com.br/
2 0 1 4 - d e z - 1 1 / l e i - 
inglesa - gays - d i r e i 
t o - h e terossexuais - 
nao >. Acesso em: 05 
mar. 2021. 

⁶ Exemplo retirado da 
Internet. Disponível 
e m : < h t t p s : / /
observatoriog.bol.uol.
c o m . b r / n o t i c i a s /
j u l g a m e n t o - p a r a -
l iberar-doacao-de-
s a n g u e - p o r -
h o m o s s e x u a i s - e -
liberado-novamente>. 
Acesso em: 05 mar. 
2021. 

I. ao grau de afinidade do falante no 
tocante às proposições expressas por ele no 
texto, como no exemplo: Eu acho que os 
homossexuais devem ter todos os seus direitos 
como cidadãos, e devo amar a todos sem 
exceção;³  

II. à avaliação das características da 
categoria modalidade deôntica no que se 
referem às relações sociais no discurso, como 
no exemplo: A Igreja Católica ensina que as 
tendências homossexuais não são pecaminosas, mas os 
atos homossexuais são, e afirma que os homossexuais 
devem ser tratados com dignidade 
(obrigação)⁴ / Desde março, na Inglaterra, os 
homossexuais podem casar. Antes disso, só era 
p e r m i t i d o a e l e s f o r ma r un i ã o e s t á v e l 
(permissão)⁵ / Aqueles que não sabem, vale 
informar que atualmente os homossexuais não 
podem doar sangue. Quem revelar essa 
sexual idade, nesse momento, será v e tado 
(proibição)⁶; 

III. à forma como o falante modaliza 
deonticamente o seu discurso, que se dá na 
troca de atividade entre os interlocutores, 
como no exemplo: Os homossexuais devem 
ser protegidos pelas leis de união civil 
(asseveração da força ilocucionária)⁷ / Sou 
um grande defensor do casamento. Ele ajuda   
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⁷ Exemplo retirado da 
Internet. Disponível 
e m : < h t t p s : / /
agenciabrasil.ebc.com
.br/internacional/
n o t i c i a / 2 0 2 0 - 1 0 /
papa-homossexuais-
devem-ser-protegidos-
por- l e i s -de-un iao-
civil>. Acesso em: 05 
mar. 2021. 

⁸ Exemplo retirado da 
Internet. Disponível 
e m : < h t t p : / /
g 1 . g l o b o . c o m /
m u n d o / n o t i c i a /
2013/02/deputa dos-
b r i t a n i c o s - s e -
p r o n u n c i a m - e m -
favor-do-casamento-
homossexual.html>. 
Acesso em: 05 mar. 
2021 

as pessoas a se comprometerem umas com as 
outras e acredito que é o motivo pelo qual os 
homossexuais deveriam poder se casar 
também (atenuação da força ilocucionária)⁸. 

Os critérios de análise foram pautados no 
corpus que foi elaborado para esta pesquisa, que 
será detalhado na seção seguinte 

3 METODOLOGIA E ANÁLISE DA 
MODALIDADE DEÔNTICA À LUZ DA 
TEORIA FAIRCLOUGHIANA 

Nesta pesquisa, objetivamos descrever e 
analisar a modalidade deôntica nos discursos 
sobre a homossexualidade na Igreja Católica, 
tendo por base a teoria faircloughiana de Análise 
Crítica de Discurso (ACD). Nesse sentido, 
buscamos investigar como a modalização 
deôntica é utilizada como instrumento de poder 
nos textos selecionados, com base no que é 
proposto por Fairclough (2001) e a categoria 
modalidade deôntica em Fairclough (2003). 

Para a realização da  análise  da  modalidade  deôntica no 
discurso religioso  católico  em  relação ao tema da 
homossexualidade, fizemos uma seleção de cinco textos 
disponibilizados on-line, a saber: (i) o texto do Catecismo da Igreja 
Católica sobre a homossexualidade, “Castidade e homos-
sexualidade”, que é um compêndio doutrinário, sendo empregado 
na confirmação ou na constatação dos preceitos católicos que 
regem a moral e a fé católica; (ii) dois textos de duas páginas da web 
de dois grupos católicos conservadores, coordenados por padres 
católicos de linha conservadora e seguidos pela maioria de fiéis 
católicos de linha tradicionalista, “A Igreja Católica discrimina os 
homossexuais” e “A Igreja Católica e a discriminação aos 
homossexuais”; e (iii) dois textos de duas páginas web de dois 
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grupos católicos liberais, coordenados por sacerdotes e fiéis 
católicos que desejam mudanças quanto ao posicionamento da 
Igreja Católica em relação aos homossexuais, “O amor de Deus 
não é diminuído pela orientação sexual de uma pessoa” e 
“Homossexualidade, primado da pessoa e da relação”.  

A Tabela 1 traz a fonte e o título desses textos que compuseram 
o corpus desta pesquisa: 

Tabela 1: Constituição do corpus. (Elaboração própria) 

⁹ Página do Catecis-
mo da Igreja Católica 
relativa à homosse-
xualidade e a castida-
de. Disponível em: 
< h t t p : / /
www.paroquiasaposse.
c o m . b r / a n e x o s /
Catecismo%20da%20
Igreja%20Catolica%2
0%20Igreja%20Catol
ica%20Apostolica%2
0Roma.pdf>. Acesso 
em: 10 abr. 2018. 

Após a análise qualitativa das ocorrências, 
verificamos que a modalidade deôntica, 
instaurada por meio do modalizador dever, é 
codificada, morfossintaticamente, no presente do 
indicativo. De acordo com Comparini (2009), o 
tempo verbal empregado  na  instauração das 
modalizações deônticas pode ter reflexo na 
forma como o ato ilocucionário é evocado no 
discurso. Nesse sentido, a autora pondera que há 
uma asseveração da modalidade deôntúca quan- 

Fonte do texto Título do texto religioso católico

Catecismo da 
Igreja Católica

Castidade e homossexualidade⁹

Líder Religioso 
de linha 

conservadora

A Igreja Católica discrimina os 
homossexuais?¹⁰

Grupo Católico 
de linha 

conservadora

A Igreja Católica e a discriminação aos 
homossexuais¹¹

Grupo Católico 
de linha liberal

O amor de Deus não é diminuído pela 
orientação sexual de uma pessoa¹²

Grupo Católico 
de linha liberal

Homossexualidade, primado da pessoa e 
da relação¹³
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¹⁰ Texto produzido e 
divulgado por um 
líder religioso católico 
de posição conserva-
dora. Disponível em: 
< h t t p s : / /
padrepauloricardo.or
g/episodios/a-igreja-
catolica-discrimina-
os-homossexuais>. 
Acesso em: 10 abr. 
2018. 

¹¹ Texto produzido e 
divulgado por um 
grupo católico de po-
sição conservadora. 
D i s p o n í v e l e m : 
< h t t p s : / /
www.ofielcatolico.com
. b r / 2 0 0 5 / 0 8 / a -
i g r e j a - c a t o l i c a - e -
d i s c r i m i n a c a o -
aos.html>. Acesso 
em: 10 abr. 2018. 

¹² Texto produzido 
por um grupo católico 
de posição liberal e 
adepto a mudanças 
em relação à doutrina 
católica relativa à ho-
mossexualidade. Dis-
ponível em: <https://
r u m o s n o v o s -
ghc.blogs.sapo.pt/o-
amor-de-deus-nao- e- 

do se emprega o presente do indicativo, o que 
reforça a obrigação (valor semântico) de 
realização do estado-de-coisas que está sob o 
escopo da deonticidade instaurada, como em 
“Ora, está aí, não tenho dúvida, os Srs. devem 
responder que sim, tanto é que a acusada 
assim se manifestou. Confirmou que naquele dia 
ela desferiu realmente as facadas contra a 
vítima” (COMPARINI, 2009: 192). Por sua vez, 
o emprego do futuro do pretérito pode atenuar a 
deonticidade expressa, fazendo com que a 
moda l idade deôn t i ca in s taurada s e j a 
interpretada como um conselho ou recomen-
dação (valor semântico), como no exemplo: “E, 
exatamente em razão disso você confessou. 
Deveria continuar com essa mesma atitude, e 
vir aqui em plenário, perante esse conselho de 
sentença e demonstrar a mesma situação” 
(COMPARINI, 2009: 193). 

Verifica-se também que a modalidade 
deôntica é instaurada por meio do modalizador 
poder, mas antecedido do advérbio de negação 
não. De acordo com Comparini (2009), a 
proibição (negação de permissão) configura-se 
em uma asseveração da deonticidade expressa, 
haja vista que se proíbe a realização do estado-
de-coisas que está sob o escopo da modalidade 
deôntica, como no exemplo: “Advirto ainda que 
os Srs. Jurados, uma vez sorteados, não poderão 
comunicar-se  com  outras  pessoas, pedir 
opinião sobre os processos sob as penas da 
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d i m i n u i d o -
pela-62053>. Acesso 
em: 10 abr. 2018. 

¹³ Texto produzido 
por um grupo católico 
de posição liberal. 
D i s p o n í v e l e m : 
< h t t p : / /
diversidadecatolica.bl
ogspot.com/search?
q=homossexualidade
>. Acesso em: 10 abr. 
2018. 

 lei” (COMPARINI, 2009: 193). 
Após a leitura dos textos, constatamos alguns 

casos de modalidade deôntica, que está 
relacionada ao eixo da conduta. Vejamos as 
ocorrências de (1) a (4):  

1. Um número considerável de homens e de 
mulheres apresenta tendências homossexuais 
profundamente radicadas. Esta propensão, 
objetivamente desordenada, constitui, para a 
maior parte deles, uma provação. Devem 
ser acolhidos com respeito, compaixão e 
delicadeza (Catecismo da Igreja Católica). 

2. A Igreja entende, então, que as pessoas com tendência à 
homossexualidade devem ser acolhidas no tecido da 
sociedade sem nenhum tipo de discriminação injusta (A Igreja 
Católica e a discriminação aos homossexuais). 

3. Apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como 
depravações graves a Tradição sempre declarou que «os atos de 
homossexualidade são intrinsecamente desordenados». São 
contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, 
não procedem duma verdadeira complementaridade afetiva 
sexual, não podem, em caso algum, ser aprovados 
(Catecismo da Igreja Católica). 

4. É por isso que a Igreja diz que os homossexuais ativos e 
ativistas devem mudar a sua conduta, isto é, o seu 
comportamento (A Igreja Católica e a discriminação aos 
homossexuais). 
Para o Catecismo da Igreja Católica há uma clara distinção 

entre a homossexualidade e os atos de homossexualidade, em que 
há uma desaprovação deste e uma espécie de indiferença em 
relação aquele. Em outras palavras, podemos dizer que, para a 
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doutrina católica, não há problema algum o fato de um indivíduo 
ser homossexual, ou como diz o Catecismo da Igreja Católica, 
apresentar tendências homossexuais, desde que esse indivíduo não 
pratique sua sexualidade, mantendo relações sexuais com pessoas 
do mesmo sexo. Tal pensamento está relacionado ao emprego do 
modalizador deôntico dever+infinitivo, empregado nos textos “A 
Igreja Católica e a discriminação aos homossexuais” e “Castidade 
e homossexualidade”, buscando fazer com que o fiel católico e a 
sociedade civil entendam a obrigatoriedade da não discriminação 
de pessoas homossexuais, o que demonstraria uma espécie de 
aceitação apenas do indivíduo como parte integrante da sociedade. 
Por sua vez, esse mesmo modalizador é empregado para induzir os 
homossexuais a mudarem a sua conduta, caso não sejam 
celibatários, o que evidenciaria uma tentativa de controle do líder 
religioso sobre um determinado grupo no qual se acredita que viva 
em estado de pecado.¹⁴ 

¹⁴ De acordo com o 
Catecismo da Igreja Ca-
tólica (2010), pecado 
seria todo e qualquer 
ato que desagrade à 
divindade dos cris-
tãos, Jesus Cristo. Vale 
ressaltar que a divin-
dade também enten-
dida na doutrina ca-
tólica como “San-
tíssima Trindade”, em 
que Pai, Filho e Espí-
rito Santo formariam 
uma única divindade. 

Em relação ao modalizador deôntico 
poder+infinitivo, antecedido pelo advérbio de 
negação (não), ele é utilizado para expressar a 
proibição (negação de permissão) de aceitação 
dos atos de homossexualidade, em que o 
Catecismo da Igreja Católica recorre aos 
ensinamentos das Sagradas Escrituras (a Bíblia) 
para legitimar o pensamento católico vigente 
acerca do que essa instituição religiosa entende 
como atos de homossexualidade.  

No texto do Catecismo da Igreja Católica, a 
proibição instaurada faz com que o leitor do 
texto entenda a necessidade do combate à 
prática homossexual, o que Fairclough (2003) vai 
apontar, em relação ao grau de envolvimento do 
falante com a verdade da proposição, como alta 
no que diz respeito à obrigação, pois, segundo o 
autor, as declarações relacionadas à  modalidade 
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deôntica, em especial, as de caráter obrigativo, estão ligadas, 
estritamente, a juízos de valor.  

Notamos também que nos textos analisados há uma forte 
tendência ao intertexto, em que o líder religioso outorga, a sua fala, 
uma serie de menções às Escrituras Sagradas dos cristãos, no caso, 
a Bíblia, fazendo com que as suas palavras tenham maior 
aprovação e aceitação por parte de quem as escuta. Segundo 
Fairclough (2001), a utilização das escrituras sagradas no discurso 
funciona como um tipo de instrumento de poder para legitimar a 
obrigatoriedade do juízo de valor feito pelo locutor. De acordo com 
Silva e Costa (2011), o conceito de poder para a ACD se pauta em 
um conjunto de assimetrias: 

Entre os participantes nos acontecimentos 
discursivos, a partir da eventual capacidade 
desigual desses participantes para controlar a 
produção dos textos, a sua distribuição, o seu 
consumo em contextos socioculturais particulares. 

Silva e Costa (2011: 132) 

A modalidade deôntica instaurada nos textos, por meio dos 
modalizadores dever+infinitivo e poder+infinitivo, não está apenas 
relacionada ao que o locutor avalia como sendo obrigatório, de 
acordo com Fairclough (2003), mas por que somente o líder 
religioso possui, segundo Silva e Costa (2011), a autoridade que 
advém da assimetria entre ele e o receptor, em que a divindade é o 
sujeito central do discurso religioso. Dessa forma, tem-se o líder 
religioso como o único responsável pela transmissão do discurso da 
divindade, fazendo com que o fiel seja apenas um mero receptor do 
que é apresentado. Segundo os autores, o discurso religioso é 
autoritário, tendo em vista a assimetria existente entre os 
participantes, o que, por sua vez, garante o silêncio do receptor. 
Dessa forma, com base nos autores, averiguamos que a autoridade 
transmitida por aqueles que repassam a palavra da divindade tem 
a possibilidade de instaurar formas de controle e de manipulação, 

Página                                                                                                                       190



Revista Linguística Rio, v. 6, n. 1, mar.-jul. 2020 

já que o discurso aprisiona os indivíduos em virtude do 
autoritarismo que os convence da existência de uma única 
verdade.  

Resumidamente, pode-se ainda inferir, com base em Mesquita 
e Perucchi (2016), que o discurso católico conservador, ao fazer uso 
da modalidade deôntica, postula que as pessoas homossexuais 
podem vir a ter certa consonância com os preceitos da moral cristã 
católica, desde que sejam celibatários, corroborando em uma 
diferenciação entre o ato e a tendência. Segundo os autores, os atos 
de homossexualidade são entendidos pela Igreja Católica como a 
utilização desordenada do sexo, o que acarretaria consequências 
nocivas para os homossexuais, enquanto a tendência poderia ser 
vista como inata ao indivíduo homossexual, podendo, em alguns 
casos, ser tratada com terapia administrada por profissionais 
especializados.  

Apesar de a doutrina católica ser contrária ao que ela chama 
de atos de homossexualidade (o que se entende que as pessoas 
homossexuais deveriam renegar a prática de sua sexualidade), ela 
tenta acolher esses indivíduos, ao pretender diferenciar a pessoa 
homossexual do que ela considera a prática homossexual. Em outras 
palavras, com base em seu discurso pré-estabelecido, a Igreja 
Católica, como pontua Melo et al. (2016: 11), aceita o indivíduo, 
mas desde que ele renegue a prática, com isso “forma-se a intenção 
de fazer com que essa ‘esfera x’ (homossexuais) não se afaste da 
‘esfera y’ (Igreja Católica), fazendo com que a fé dessas pessoas 
prevaleça, de modo a evitar a redução de fiéis”. Ponderamos 
também que, com esse tipo de discurso, haja a intenção de trazer, 
para o redil da Igreja Católica, aquelas pessoas homossexuais que 
ainda não seguem à doutrina católica.  

Ao fazer uso de modalizações deônticas, segundo Fairclough 
(2001), o discurso articulado teria a capacidade de influenciar a 
maneira como as pessoas agem, como elas se organizam em 
sociedade, funcionando como uma forma de ação sobre o outro, 
especialmente em relações de poder estabelecidas entre o líder 
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religioso e a comunidade de fé. Ainda de acordo com o autor, os 
casos de modalização deôntica apresentariam os seguintes aspectos 
nas trocas de atividade: (i) a apresentação das opiniões ideológicas; 
(ii) o autoritarismo presente nos textos, haja vista que há uma 
relação hierárquica entre os interlocutores; e (iii) a relação de poder 
faz com que o discurso apresentado seja produzido, consumido e 
distribuído pelo receptor, seja ele integrante da comunidade de fé 
ou não. 

Um dos aspectos levantados na instauração da modalidade 
deôntica diz respeito ao fato de o locutor reportar a voz de uma 
autoridade maior, como a voz da divindade ou aquilo que os fiéis 
acreditam ser a palavra dessa divindade, no caso dos fiéis católicos, 
a Bíblia ou o Catecismo da Igreja Católica (que é o compêndio 
doutrinário católico). Vejamos as ocorrências (5) e (6):  

5. Por fim, aos meus irmãos e irmãs que têm tendências 
homossexuais, devo exortá-los: acolham o que disse o Papa! 
Façam o que diz o Catecismo e aquilo que Nosso Senhor pede 
(A Igreja Católica e a discriminação aos homossexuais). 

6. Do mesmo modo acontece com o sexo: a complemen-
taridade entre homem e mulher foi querida e criada por Deus – 
basta abrir as primeiras páginas do livro do Gênesis para 
constatá-lo. Também ela, pois, não deve ser tocada. Trata-se, 
igualmente, de uma realidade sagrada. Por isso, a Igreja diz aos 
homossexuais que mudem sua conduta e comportamento (A 
Igreja Católica discrimina os homossexuais?). 

Em (5) e (6), constatamos que os líderes católicos conservadores 
buscam legitimar seus preceitos e suas concepções acerca da 
homossexualidade com base naquilo que pede a divindade comum 
aos cristãos católicos, Jesus Cristo, e no livro que eles acreditam ser 
a palavra dele, a Bíblia (os Evangelhos). Segundo Mesquita e 
Perucchi (2016: 111), o livro sagrado dos cristãos, a Bíblia, é 
entendido como a palavra de Deus, sendo utilizado como um 
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importante mecanismo de poder nos discursos católicos, fazendo 
com que “à medida que se configura como verdade que faz ver e 
faz falar os ordenamentos de uma divindade para os seres 
humanos, a Bíblia se torna efetivamente um dispositivo de poder 
na docilização dos corpos”. Com base em (5) e (6), é notório que, 
segundo os autores, as sociedades religiosas construam normas 
para regularizar o sexo e que elas precisem ser constantemente 
reiteradas aos fiéis para que se materializem como verdade, sendo 
necessária, na maioria dos casos, que se recorra à voz de algo ou de 
alguém superior.   

Em relação à modalidade deôntica presente nos fragmentos dos 
textos selecionados, Fairclough (2003) aponta que a necessidade de 
acolher o que a divindade pede e de aceitar o que foi criado pela 
divindade está associada à voz de um protagonista maior que o 
líder religioso. Por sua vez, esse líder religioso não é o autor do 
texto sagrado, mas a quem as pessoas devem escutar, 
transformando o seu discurso em um instrumento de poder que é 
legitimado por quem ele representa (no caso, Jesus Cristo, para os 
cristãos católicos) ou sobre o que ele acredita ser a palavra daquele 
que ele representa (no caso, a Bíblia).  

O emprego do modalizador dever+infinitivo, em (5) e (6), 
acarreta, no discurso religioso, a regulamentação do compor-
tamento sexual das pessoas e, em relação à homossexualidade, 
pode propagar, na maioria dos casos, uma ideologia que poderia, 
conforme Mesquita e Perucchi (2016), fomentar o preconceito 
contra as pessoas homossexuais (ainda que se faça uma diferença 
entre a pessoa e o ato). Nesse sentido, averiguamos como o discurso 
religioso pode tornar possível que um dado grupo ou uma dada 
instituição religiosa defina qual o comportamento sexual seja o 
correto ou o incorreto, demonstrando, por sua vez, a nítida relação 
de poder entre aquele que prega (líder religioso) e aquele que 
escuta (fiel).  

Silva e Costa (2011) chamam a atenção para o fato de o 
receptor ser levado a acreditar no líder religioso, já que o discurso 
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religioso está impregnado de autoritarismo, haja vista que, no 
discurso religioso, o receptor é compelido a acreditar que só 
existem dois caminhos, ou se segue a doutrina que é pregada pelos 
representantes da divindade, ou se adota um regime de vida 
desvinculado das ideologias divinas, cometendo, dessa forma, 
pecados que terão como sanção o castigo (crença religiosa na 
existência de um lugar afastado da divindade). Ainda segundo os 
autores, o autoritarismo do discurso religioso assegura que o 
receptor aceite a ideologia imposta pelo representante da 
divindade, contribuindo para a continuidade do exercício eclesial 
dos líderes religiosos sobre os fiéis. 

Em resumo, constatamos, com base nas ocorrências de (1) a (6), 
que a modalidade deôntica, instaurada por meio dos 
modalizadores dever+infinitivo e poder+infinitivo, foi empregada 
para que se impusesse a regulamentação do comportamento sexual 
dos homossexuais ou que se condenasse os atos de 
homossexualidade, no caso do posicionamento católico 
conservador. No entanto, esses modalizadores também foram 
utilizados para manifestar uma possível aceitação de mudança 
quanto ao posicionamento da Igreja Católica em relação às 
pessoais homossexuais, como podemos ver nas ocorrências de (7) a 
(9), que refletem o pensamento católico liberal: 

7. O amor de Deus por essas pessoas não se encontra 
diminuído pelo facto de serem homossexuais. Temos de ser 
honestos e admitir que os ensinamentos de muitas Igrejas 
Cristãs no que respeita a qualquer forma de contacto entre 
pessoas do mesmo sexo não tem servido de qualquer ajuda. 
Isto, em parte, pode ser desculpado em gerações anteriores 
devido a uma falta de conhecimento e compreensão da 
orientação sexual. Porém, afirmações mais recentes da Igreja 
Católica, que incluem frases como “intrinsecamente maus” e 
“intrinsecamente desordenados”, não podem refugiar-se 
nessa desculpa (O amor de Deus não é diminuído pela 
orientação sexual de uma pessoa). 
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8. A expressão sexual desempenha um papel muito 
importante no crescimento e aprofundamento do amor entre 
duas pessoas e no grau como duas pessoas do mesmo sexo, 
criadas por Deus para se amarem. Afirmar que estas pessoas 
não podem exprimir fisicamente esse amor, sob a ameaça de 
pecado mortal ou condenação eterna, é uma forma desumana 
de ensinamento (O amor de Deus não é diminuído pela 
orientação sexual de uma pessoa). 

9. A homossexualidade é considerada um fenômeno que 
contradiz a ordem original da criação, que tem suas raízes na 
dualidade sexual, que, por sua vez, visa à propagação da 
espécie humana. Se quisermos sair do impasse e restituir um 
verdadeiro significado à relação homossexual, devemos então 
abandonar tal paradigma e substituí-lo por um paradigma 
relacional, que confere o primado à autenticidade da relação 
(Homossexualidade, primado da pessoa e da relação).  

Em (7), (8) e (9), atestamos que os modalizadores deônticos 
poder+infinitivo e dever+infinitivo são empregados pelo locutor 
para entrever, no receptor, uma mudança em relação ao tema da 
homossexualidade. Examinamos que o locutor também recorre a 
uma voz de autoridade para legitimar o seu discurso e, a partir 
dele, levar ao seu receptor a rever o seu ponto de vista em relação 
aos homossexuais e à sua integração na comunidade de fiéis, como 
em (7) e (8), respectivamente quando o locutor se refere ao dizer 
que “[o] amor de Deus por essas pessoas não se encontra 
diminuído pelo facto de serem homossexuais e Criadas por Deus 
para se amarem”.  

As modalizações deônticas, com base em Fairclough (2001, 
2003), frequentemente, implicam em alguma forma de poder, haja 
vista que é um tipo de modalidade objetiva, em que o locutor 
projeta seu ponto de vista como algo universal ou se utiliza dele 
como veículo para o ponto de vista de seu interlocutor. Ainda 
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segundo o autor, as modalizações deônticas são declarações 
relativas tanto aos processos mentais e afetivos quanto às 
pressuposições de valor, em que o locutor exprime suas opiniões ou 
revela suas emoções. Para o autor, as pressuposições de valor 
constituem um conjunto de valores e de crenças com que 
determinados significados sejam compartilhados e que funcionem 
como um indicativo de algum tipo de ideologia (no caso, a 
refutação ou a aceitação das pessoas homossexuais, a prática da 
sua sexualidade e a sua integração na comunidade de fé) e de focos 
de poder (a relação estabelecida entre a divindade, o líder religioso 
e a comunidade de fé), indicando o que é avaliado como desejável 
ou indesejável. 

De acordo com Fairclough (2003), as modalizações deônticas 
(referimo-nos tanto as modalizações deônticas instauradas nos 
textos dos segmentos católicos liberais quanto conservadores) são 
pautadas na troca de atividade e estão relacionadas às funções de 
demanda e oferta, pressupondo o comprometimento do locutor 
com a obrigação que é instaurada e à necessidade expressa (para os 
casos de demanda), como ação a ser realizada (para os casos de 
oferta). Ainda segundo o autor, as modalizações deônticas 
empregadas pelo locutor para expressar a obrigação ou a 
necessidade podem ser feitas por meio de: (i) expressões 
lexicalizadas do tipo “é+adjetivo” (é necessário, é obrigatório, é 
permitido ou é desejável); (ii) verbos auxiliares modais (dever ou 
poder); e (iii) construções com infinitivo (ter+de+infinitivo, 
necessitar+infinitivo, dever+infinitivo, poder+infinitivo, 
precisar+infinitivo ou haver+que+infinitivo). 

Ao empregar os modalizadores deônticos, o locutor intenciona 
chamar a atenção de seu interlocutor para a tolerância em relação 
às pessoas homossexuais, expondo-lhes o que, do seu ponto de 
vista, já deveria ter sido superado. De acordo com Lima (2006), nos 
segmentos católicos de base, há uma crescente tolerância por parte 
de alguns líderes católicos em relação às pessoas homossexuais, 
principalmente em relação aos casais homoafetivos estáveis, 
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mostrando que, entre os segmentos mais baixos do clero católico, 
há uma tendência de adaptação à sociedade contemporânea. Esse 
tipo de comportamento faz com que os segmentos liberais entrem 
em conflito com os segmentos conservadores da Igreja Católica.  

Lima (2006) ainda acrescenta que a Igreja Católica sofre duras 
críticas dos movimentos LGBTT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Transexuais e Transgêneros)¹⁵ por desconhecimento dos grupos de 
diversidade católica, haja vista que há uma maior  visibilidade  dos  

¹⁵ O autor utiliza a 
s ig la LGBTT. No 
entanto, na atua-
lidade, verificamos 
que a sigla sofreu al-
gumas alterações, pas-
sando a ser LGBT-
Q I A + ( L é s b i c a s , 
Gays , B i s s exua i s , 
Transexuais, Queer, 
Intersexo, Assexual e 
o + que é utilizado 
para incluir outros 
grupos). 

segmentos de linha conservadora. Ainda 
segundo o autor, a postura atual da Igreja 
Católica e dos segmentos conservadores está 
pautada em um tipo de organização social com 
base em uma tradição judaico-cristã e, como 
consequência, possuem uma determinada ideia 
de natureza, o que corrobora em um discurso 
ec les iás t ico que cons idera os atos de 
homossexualidade como antinaturais e 
reprováveis. Para o autor, o relato bíblico de que 
Deus (entendido aqui como a divindade maior 
dos cristãos) criou o ser humano, dividindo-os 
em homem e mulher, formando, assim, uma só 
carne para procriarem, conduziria a uma 
suposição de uma heterossexualidade universal, 
o que é reforçado, de  acordo  com  Lima  (2006:  

10), em outro relato bíblico: “o contato erótico entre pessoas do 
mesmo sexo foi logo associado ao pecado de Sodoma, que 
despertou a ira divina e o castigo arrasador”. 

Segundo Lima (2006), o avanço da modernidade trouxe 
consigo a afirmação da centralidade do indivíduo, a autonomia 
secular (separação entre Estado e Igreja) e a racionalidade 
científica, o que contribuiu em uma expressão dos direitos 
humanos, contemplando, progressivamente, as classes sociais mais 
baixas, os direitos das mulheres e as minorias, em particular, os 
direitos dos homossexuais. A separação entre Estado e Igreja 
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culminou no reconhecimento das uniões homoafetivas, o que 
possibilitou, por exemplo, a adoção de crianças por parte dos 
homossexuais. No que diz respeito à racionalidade científica, que 
hoje já adentrou a teologia, contesta-se a crença da 
heterossexualidade universal ao se admitir que haja pessoas com 
outro tipo de orientação sexual, como os homossexuais, por 
exemplo. O fato de a homossexualidade ainda ser vista por alguns 
como uma desordem, uma anomalia ou uma doença, está pautada, 
na maioria dos casos, em mitos a respeito dos homossexuais.  

Conforme Valle (2006: 176), os principais mitos a respeito da 
homossexualidade e dos homossexuais são: (i) o interesse do 
homossexual é sempre ou quase sempre só genital; (ii) o 
homossexual sente atração por crianças e adolescentes e quer ter 
relações físicas com eles; (iii) os homossexuais masculinos são 
sempre efeminados e que as mulheres de tendência lésbica são 
sempre masculinizadas; (iv) os homossexuais tendem a certas 
profissões que são mais típicas de mulheres; e (v) os homossexuais 
são promíscuos, instáveis em suas relações e incapazes de 
compromissos duradouros. Nesse sentido, entendemos que a 
crença nesses mitos pode ser um indicativo das características 
identitárias das pessoas homossexuais segundo a Igreja Católica, o 
que pode ter reflexo na forma como a modalidade deôntica vai 
sendo instaurada no discurso de linha conservadora, por exemplo. 
Por sua vez, ponderamos que o discurso católico liberal busque, 
por meio da instauração da modalidade deôntica, desconstruir 
esses mitos, fazendo com que os fiéis católicos acolham os 
homossexuais na vivência e na prática da fé católica. 

Com base na análise apresentada, averiguamos que o emprego 
da modalidade deôntica no discurso religioso poderia fazer com 
que o texto pudesse contribuir para a manutenção, a reprodução 
ou as mudanças de certas práticas sociais, no caso, a manutenção 
do pensamento de que a homossexualidade é algo antinatural 
(discurso de linha conservadora) ou a mudança de pensamento no 
entendimento da homossexualidade como intrínseca à natureza 
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humana (discurso de linha liberal). Nesse sentido, ponderamos que 
a modalidade deôntica no texto poderia legitimar a manutenção da 
relação de poder entre os interlocutores, em termos persuasivos, 
argumentativos e discursivos.  

Dessa forma, entendemos que a modalidade deôntica pode ser 
engendrada no discurso para reforçar ou mudar as informações 
pragmáticas dos interlocutores, sejam eles mais alinhados à 
ortodoxia católica ou adeptos a mudanças no que tange ao 
posicionamento doutrinário católico acerca da homossexualidade.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Neste trabalho, fizemos uma breve exposição a respeito da 

Análise Crítica de Discurso (ACD) e do Discurso Religioso (DR). 
Vimos que a ACD tem por finalidade apresentar um estudo crítico 
das interações sociais, fazendo uma correlação entre o elemento 
linguístico e o elemento social, visando realizar pesquisas científicas 
em que a mudança social se dê a partir da mudança discursiva. O 
DR, por sua vez, caracteriza-se como uma prática discursiva em 
que um dado locutor, geralmente uma autoridade religiosa, 
difunde um conjunto de crenças e valores morais com base em 
preceitos de ordem espiritual, sendo validados e legitimados, pois 
estão ligados a divindade. Realizamos também uma breve 
abordagem acerca da categoria modalidade a partir da teoria 
faircloughiana, que entende a modalidade como sendo algo de 
caráter subjetivo e objetivo, implicando em alguma forma de poder 
no ato discursivo.  

Para a composição do corpus, fizemos uma seleção de cinco 
textos: um oriundo do Catecismo da Igreja Católica a respeito da 
homossexualidade; dois textos advindos de dois segmentos católicos 
conservadores; e dois textos oriundos de dois segmentos católicos 
liberais. Em relação aos textos analisados, constatamos que a 
modalidade deôntica foi instaurada, preferencialmente, por meio 
dos modalizadores dever+infinitivo e poder+infinitivo, relacionando-se 
aos valores semânticos de obrigação e proibição (negação de 
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permissão). Nesses casos, o locutor apresenta o estado-de-coisas 
como algo obrigatório ou proibido de ser realizado, o que na teoria 
faircloughiana funcionaria como um instrumento de poder, 
preferencialmente quando essa modalização é instaurada pelo líder 
religioso ao reportar a vontade da divindade quanto à reprovação 
dos atos de homossexualidade (grupos católicos conservadores) ou 
na possibilidade de mudanças quanto à aceitação da 
homossexualidade como algo inato ao ser humano (grupos 
católicos liberais).  

Com base no corpus analisado, podemos inferir que tanto os 
grupos católicos de linha conservadora quanto os de linha liberal 
modalizam seus discursos conforme a sua intenção e seus 
propósitos comunicativos, fazendo-o no intuito de persuadir os seus 
interlocutores (fiéis católicos) de que aquilo que é dito deva ou 
possa ser tomado como verdadeiro. Ao fazerem isso, ambos os 
grupos materializam seus enunciados, pois, por meio deles, 
impõem ou sugerem aos seus interlocutores os princípios e os 
conceitos religiosos e, muitas vezes, dogmáticos a respeito de temas 
de âmbito coletivo e/ou particular dos indivíduos. Assim sendo, 
pretendem subordiná-los ou orientá-los, recorrendo, por vezes, a 
vozes de autoridade, como a divindade e/ou os textos sagrados.  
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Abstract: The present work aims to approach the deontic 
modality in the discourses about homosexuality in the Catholic 
Church, based on the Faircloughian theory of  Critical 
Discourse Analysis (CDA). For the composition of  the corpus 
and subsequent qualitative analysis of  the occurrences of  
deontic modality and how the modalization represents the 
forms of  power in the text, we selected five texts regarding the 
way homosexuality is seen by the Catechism of  the Catholic 
Church (2010) and by Catholic segments from both 
conservative and liberal lines, in view of  the debates generated 
about the family challenges at the Family Synod held by the 
Catholic Church in 2016. The choice of  the theme is justified 
considering that conservative and liberal Catholic leaders and 
groups have positioned themselves at respect, using their blogs 
and web pages to form opinions on the topic. After a thorough 
reading of  the texts, we could see that religious leaders and 
Catholic groups model their speeches keeping their target 
audience in mind, shaping them according to their 
communicative purposes and transforming their speech into an 
instrument of  power when employing deontic modalizations.
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Resumo: No presente artigo, investiga-se a 
possibilidade de que alguns substantivos 
terminados nas sílabas travadas /ar/, /er/ e /
iN/ sejam interpretados como multimorfêmicos, 
como consequência da atribuição de estatuto 
morfológico a essas terminações, as quais são 
marcadores de palavra de classes residuais, sendo 
esse o termo utilizado por Harris (1991) para se 
referir ao que, nos estudos do Português 
Brasileiro, é mais conhecido como “vogal 
temática nominal”.   Para tanto, procedemos a 
coleta de dados, em um dicionário da língua 
portuguesa e na internet, e os analisamos sob a 
orientação dos pressupostos da Morfologia 
Distribuída (cf. HALLE; MARANTZ,1993, entre 
outros), e mais especificamente sob o conceito de 
marcador de palavra advindo do trabalho de 
Harris (1991) e sob a classificação das classes 
temáticas do PB segundo Santana (2019). 

Palavras-chave: Morfologia Distribuída; 
Marcador de palavra; Classe residual.
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INTRODUÇÃO 
De tempos em tempos, quando divulga-se um escândalo de 

corrupção no Brasil, uma das figuras mais comentadas é a do 
doleiro, esse que tem a função de negociar moedas internacionais, 
entre elas o dólar, sem respaldo legal. Sendo a palavra “doleiro”, 
portanto, derivada de “dólar”, por que os falantes de Português 
Brasileiro (PB) não optaram por “dolareiro” para designar esse 
criminoso, em analogia a outros derivados em -eir-, como 
“altareiro”?   Da mesma maneira, por que ao modo de agir do 
mau-caráter é atribuída a palavra “mau-caratismo” se há na língua 
palavras como “cateterismo”? Além disso, por que chamar a 
prática de pebolim de “pebolismo” e não de “pebolinismo”? 

Esse tipo de ocorrência não passou despercebido em estudos 
sobre a morfologia do PB. Santana (2019), por exemplo, discute as 
vogais temáticas (VT) em sua relação com aspectos da morfologia 
flexional da língua. Ao final do segundo capítulo, a autora analisa a 
ausência das VTs em palavras derivadas de não verbos. Segundo 
ela, para dar conta dessa questão, a literatura da área aponta para 
duas soluções: (i) a Hipótese de Truncamento – como nomeia 
Santana (2019: 109) – que consiste em que o sufixo seja anexado a 
uma palavra e a VT seja posteriormente apagada por uma regra 
fonológica; e (ii) a Hipótese do Radical como Base, na qual o sufixo 
é adjungido diretamente ao radical, e a VT nunca esteve presente.  

Ao apresentar as motivações empíricas daqueles que defendem 
a segunda hipótese, Santana destaca o trabalho de Harris (1991), 
com dados do espanhol, que chama a atenção para um conjunto 
residual de marcadores de palavras – termo usado pelo autor para 
se referir às vogais temáticas nominais, como são mais conhecidos 
nos estudos do PB. A partir de exemplos como “vírus”, o autor 
propõe que -Vs – em que V representa qualquer vogal da língua – 
seja considerado um marcador de palavra, pois está ausente em 
palavras derivadas como “virose”. Porém, Santana (2019: 111) 
contesta tal interpretação, baseando-se em um conjunto de dados, 
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como “zipinho” e “açuquinha”, os quais foram encontrados pela 
autora na internet.  

Santana afirma que não é provável que essas sequências VC 
sejam marcadores de palavras, uma vez que se trata de um 
conjunto muito heterogêneo, tanto no que se refere ao 
comportamento − podem estar ausentes em algumas formas 
derivadas e outras não (ex.: fácil, facinho, facilidade) − quanto aos 
aspectos morfológicos – há palavras monomorfêmicas e 
multimorfêmicas – e fonológicos. Logo, diz a autora, sua única 
semelhança é serem paroxítonas e terminadas em uma sílaba com 
rima complexa.  Então, sua conclusão é a que segue:  

Assim, a crítica levantada por Harris (1999) para 
descartar a Hipótese de Truncamento dos 
marcadores de classe também não parece se 
sustentar, uma vez que os dados levantados na 
presente seção parecem apontar para a necessidade 
de postular uma regra de truncamento que alveja 
rimas átonas finais.  

Santana (2019: 113)  

Tal regra de apagamento é fundamental também na análise de 
Dias (2017), que investiga dados similares aos já referidos. O 
objetivo dessa autora foi o de discorrer sobre a formação de 
diminutivos a partir de antropônimos e substantivos comuns 
paroxítonos e terminados em sílaba travada (VC), com o intuito de 
sustentar a hipótese de que tais sufixos seriam infixos e de que há 
uma reanálise das formas de base. Amparada mais pelo 
pressuposto de que há uma relação entre fonologia e morfologia e 
menos por uma abordagem teórica propriamente dita, em seu 
estudo, argumenta que, em palavras como “dólar”, cujo diminutivo 
que encontrou é “dolinha”, há a queda da consoante final, e o 
diminutivo entra como infixo entre “dol” e “a”. Isso é similar ao 
que aconteceria com “Cleber”, cujo diminutivo seria “Clebinho”, 
mas /e/ é uma vogal que, na maior parte dos casos, atuaria como 

Página                                                                                                                       206



Revista Linguística Rio, v. 6, n. 1, mar.-jul. 2020 

epentética, sendo uma VT “legítima” em poucos casos e uma vogal 
“superficial” na maior parte, por isso seria trocada por uma vogal 
que marca gênero¹. 

¹ Para a compreensão 
das vogais temáticas 
nominais no PB, Dias 
(2017) se vale da pro-
posta de Matzenaur e 
Bisol (2016). Essas au-
toras defendem que, 
enquanto -a e -o 
seriam verdadeiras 
vogais temáticas, a 
vogal -e apresentaria 
um comportamento 
singular, sendo vogal 
temática em poucos 
casos e funcionando 
como vogal epentética 
na formação de em-
préstimos (ex.: clube) 
e na formação de plu-
rais (ex.: vestibulares), 
ou seja, na proposta 
das autoras a vogal –e 
tem funções epenté-
ticas, as quais não es-
tão previstas na pro-
posta tradicional de 
Câmara Junior (1970). 
Pa-ra as autoras, as 
vogais -a e -o também 
por tam o gênero 
gramatical.  

Sendo que as consoantes são apagadas, a 
autora sugere ainda que há a possibilidade de 
reinterpretar as palavras quanto ao seu 
agrupamento temático. Isso aconteceria porque 
tais palavras são usualmente consideradas como 
monomorfêmicas e atemáticas, mas o destra-
vamento da coda faz com que uma vogal assuma 
a terminação da palavra, possibilitando que ela 
seja reanalisada como temática.  

No caso específico das palavras terminadas 
em -Vs, Dias (2017) assume a proposta de 
Bermúdez-Otero (2006).   Nesse texto, o autor 
investiga a aquisição de dois tipos de nomes do 
espanhol cujas formas singulares e plurais são 
homófonas. No primeiro tipo, ilustrado por 
“virus”, a homofonia seria gerada por 
neutralização fonológica e a sua principal 
característica seria a manutenção de -s em 
palavras derivadas, como “virusote”, logo, -s seria 
parte da raiz da palavra. No segundo tipo, cujo 
representante é “Carlos”, a neutralização seria 
feita na morfologia. Esses são chamados pelo 
autor de pseudoplurais, e o elemento não está 
presente em palavras derivadas, como “Carlote”. 
Tendo em vista essa ideia, Dias (2017: 27) 
argumenta que seus dados são potencialmente 
pseudoplurais quando formados por -a e -o, mas 
atemáticos quando possuem -e. Nos dois casos, 
postula novamente uma regra de apagamento da 
consoante final.  

Do trabalho de Bermúdez-Otero (2006), cabe ainda destacar 
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que o autor aproveita ocorrências como “viral” para criar uma 
proposta alternativa a de Harris (1991). Na sua visão trata-se, na 
verdade, de um caso de alomorfia de raiz em que vir- seria 
selecionado por sufixos derivacionais e virus-, que é homófono ao 
tema, serviria de base para as formações avaliativas, alvos de seu 
estudo.  

Levando em consideração um conjunto de dados assemelháveis 
aos levantados por Santana (2019), bem como as propostas que já 
foram feitas para seu tratamento, o objetivo desta pesquisa é 
investigar como são interpretadas as palavras substantivas com três 
tipos de terminação, /ar/, /er/ e /iN/. A primeira hipótese a ser 
defendida é que essas unidades possuem estatuto morfológico, uma 
vez que podem não estar presentes em algumas palavras derivadas. 
Além disso, apesar de homófonos a outros morfemas da língua 
portuguesa ou de línguas que são bases para empréstimos, seu 
estatuto é distinto. Garantido o estatuto morfológico dessas 
unidades, também será nosso objetivo defender a hipótese de que 
elas poderão ser consideradas marcadores de palavra do tipo 
residual, consoante ao que sugere Harris (1991), bem como à 
descrição das classes temáticas do PB defendida por Santana 
(2019).  

Para cumprir os objetivos, a coleta de dados contou com duas 
etapas, a serem detalhadas na seção 2. A primeira consistiu em um 
levantamento, no Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa 
(versão monousuário 3.0) (DEH), dos substantivos com as terminações. 
Em seguida, foram selecionadas palavras derivadas com as mesmas 
raízes contendo três sufixos derivacionais, -inh-, -eir- e -ism-. Essas 
últimas são provenientes de páginas da internet. De acordo com 
Gonçalves (2012: 170 - 171), tal tipo de recorte empírico tem a 
vantagem de reunir material que reflete a escrita padrão, como 
jornais e revistas, mas também fontes escritas mais próximas à 
oralidade, como é o caso das postagens em redes sociais. 
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1 FUNDAMENTOS PARA ANÁLISE 
Nesta seção são discutidos os principais elementos que dão 

sustentação à análise proposta. Sendo assim, primeiramente, 
apresentamos brevemente os pressupostos da Morfologia 
Distribuída (MD) (cf. HALLE; MARANTZ, 1993, entre outros). 
Em seguida, expomos a definição de marcador de palavra feita por 
Harris (1991) e a proposta de Santana (2019) para as classes 
temáticas do PB. 

1.1 Morfologia Distribuída 
No sentido de sustentar a análise proposta, assumimos uma 

teoria sintática para a formação de palavras, a saber: a Morfologia 
Distribuída (cf. HALLE; MARANTZ, 1993, entre outros), sobre a 
qual faremos uma breve explanação. Em primeiro lugar, tal 
posição teórica é baseada em uma hipótese não lexicalista. Além 
disso, de acordo com Scher (2018: 86-87), a teoria admite que as 
operações Merge (‘Concatenar’) e Move (‘Movimento’), que são 
realizadas na sintaxe, conforme propõe o Programa Minimalista 
(cf. CHOMSKY, 1995, entre outros), funcionam na formação de 
palavras. 

A arquitetura da gramática, segundo a MD, conta com três 
listas. A Lista 1 (Traços Morfossintáticos) – ou léxico estrito – 
contém as raízes e os traços morfossintáticos com os quais a sintaxe 
gera as palavras. A Lista 2 (Vocabulário) é “responsável pelas regras 
que associam contextos sintáticos a material fonológico pós-
sintaticamente” (cf. SCHER, 2018: 88). Já a Lista 3 (Enciclopédia) 
“contém entradas enciclopédicas que relacionam itens de 
vocabulário a significados” (cf. SCHER, 2018: 89).  

Resumindo o que explica Scher (2015: 4), o funcionamento da 
MD se dá da seguinte maneira: a uma raiz acategorial é 
concatenado um núcleo funcional, gerando uma estrutura 
sintática, a qual não possui material fonológico. Essa é então 
enviada em partes para a forma lógica (LF), onde é interpretada, e 
em partes para a estrutura morfológica (MS) e, em sequência, para 
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a forma fonética (PF). Entre MS e PF ocorre a inserção do material 
fonológico, oriundo da Lista 2, através da operação spell-out. Depois 
disso, podem ainda ocorrer regras de reajuste sobre o material 
fonológico. 

1.2 Marcadores de palavras e classes temáticas do PB  
No trabalho de Harris (1991), o autor segue a premissa básica 

de que sexo biológico, gênero gramatical e classe temática possuem 
uma inter-relação, mas são domínios autônomos da representação 
linguística e demandam representação formal independente. Sexo 
biológico, para Harris (1991: 28), seria uma questão de semântica; 
gênero gramatical pertenceria à sintaxe, uma vez que ocorre a con-
cordância; e os marcadores de palavra (word markers) – mais conhe-
cidos como “vogais temáticas” – fariam parte da morfofono-logia.  

Sobre estes últimos elementos, o autor enfatiza, inicialmente, 
que nenhum word marker possui um sentido particular ou função, a 
não ser determinar a classe à qual a palavra pertence, sendo 
elementos puramente formais. Sobre isso, escreve: 

²“Eles são marcadores 
de forma pura; mem-
bros de uma classe 
formal particular que 
não compartilham ex-
clusivamente nenhum 
atributo além de seu 
pertencimento a essa 
classe. Os sufixos mar-
cadores de classe não 
têm sentido ou fun-
ção; eles não obede-
cem a nenhuma auto-
ridade  maior,  seja se-
mântica ou sintática. 
Eles são simplesmente 
peças de forma que 
devem estar no lugar 
certo e na hora certa, 
por suas próprias re-
gras.” (cf. HARRIS, 
1991: 59, tradução 
nossa) 

They are markers of  pure form; 
members of  a particular form class 
uniquely share no attribute other than 
membership in that class. The class-
marking suffixes have no meaning or 
function; they obey no higher 
semantic or syntactic authority. They 
are simply pieces of  form that must 
be at the right place at the right time, 
by their own rules.²  

HARRIS (1991: 59)  

Em sequência, sustenta que tais elementos 
têm como propriedade morfológica o fato de 
marcar uma palavra completa do ponto de  vista 
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flexional ou derivacional. Sendo assim, não podem ser seguidos por 
outro sufixo, derivacional ou flexional, exceto pelo plural -s. Em 
virtude disso, sua proposta é que a língua espanhola apresentaria os 
seguintes marcadores de palavras: i) -o (ex.: muchacho); ii) -a (ex.: 
muchacha); iii) -Vs (ex.: Lucas); iv) -u (ex.: tribu); v) -i (ex.: bikini); vi) -s 
(ex.: quizás); e vii) -e (ex.: héroe) (cf. HARRIS, 1991: 31) 

Como já ressaltado na seção introdutória deste artigo, para 
Harris, o inventário de marcadores de palavras em espanhol inclui 
um marcador -Vs, no qual V pode ser preenchido por qualquer 
vogal da língua. Há ainda, segundo ele, algumas palavras que não 
possuem marcador, como “amante”, “sol” e “mártir”, as quais são 
encerradas ou por um -e ou por consoantes coronais.  

Em seguida, o estudioso comenta que é possível dividir as 
classes em três agrupamentos hierarquicamente relacionados. O 
primeiro, chamado de inner core, reúne as palavras terminadas em -o 
e masculinas (ex.: hijo) e as terminadas em -a e femininas (ex.: hija). 
O segundo, outer core, agrupa as palavras sem vogal temática (ex.: 
mar). Já o terceiro, denominado residue, engloba todos os outros 
marcadores. Seus argumentos para sustentar essa divisão consistem 
no fato de que os residuais estão presentes em menor frequência na 
língua, não formam neologismos e há mudanças históricas; ou seja, 
as palavras tendem a migrar com o tempo dos residuais para os 
regulares, o que teria ocorrido com “tribu”, que estava se 
transformando em “tribo” em dialetos do espanhol nos Estados 
Unidos.   

Outras propriedades relevantes que cabe destacar sobre os 
marcadores de palavras são apresentadas por Harris (1991: 32) em 
uma nota de rodapé, na qual escreve que os marcadores de 
palavras podem ser identificados por não estarem presentes em 
palavras derivadas e não haveria uma regra de apagamento para 
deletá-los. 

Com relação ao PB, quem se dedicou aos estudos das vogais 
temáticas, mais recentemente, foi Santana (2019) sob a ótica da 
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MD. Em primeiro lugar, deve-se mencionar que a autora segue a 
tradição de Embick (1997) e Embick e Noyer (2007), que admite 
que as vogais temáticas sejam vistas como “morfologia 
ornamental” ou “nós dissociados”. Isso significa que, de acordo 
com Santana (2019: 91), por serem destituídas de valor semântico, 
o nó que realizará as vogais temáticas é inserido na estrutura pós-
sintaticamente (tardiamente), por uma condição de boa formação 
morfológica que requer que todos os nós funcionais recebam 
posição temática. Sendo inseridos pós-sintaticamente, não são lidos 
pelo componente interpretativo, o que explica o fato de serem 
semanticamente opacos, diz a autora.  

Em segundo lugar, sua proposta é de que existem quatro classes 
não verbais: na classe [-α] estão as palavras com vogal -o (ex.: 
caderno); na classe [+α] as palavras com vogal -a (ex.: borracha); na 
classe [+β] os substantivos terminados em -e após raiz com coda 
não licenciada (ex.: abacate), os substantivos com -ø no singular e -e 
no plural (ex.: capuz [es]) e os substantivos com -ø tanto no plural 
quanto no singular (ex.: bagagem) − todos os elementos dessa 
classe seriam atemáticos, logo o -e inserido no plural é epentético e 
solicitado por algumas configurações segmentais (SANTANA, 
2019: 67); já a classe [+γ] seria composta pelos substantivos que 
apresentam o -e após uma raiz terminada em coda licenciada (ex.: 
controle).  

Santana, assim como Harris (1991), propõe uma hierarquia 
para a marcação (cf. SANTANA, 2019: 100), mas, diferentemente 
desse autor, ela utiliza traços binários. Para justificar a hierarquia 
que propõe, a autora argumenta que, como o item -o é o não 
marcado para gênero, esta é considerada a classe menos marcada; 
como o item -a é o item não marcado para valor feminino, o 
gênero mais marcado, a classe [+α] é mais marcada que a classe [-
α], mas é menos marcada que a classe [+β] e que [+γ] que não são 
previsíveis quanto ao gênero. Já o que motiva [+β] ser menos 
marcada que [+γ] é o fato de que há mais palavras na primeira do 
que na segunda classe.  
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Por fim, é relevante dizer que, por motivos que serão 
salientados na próxima seção, neste artigo assume-se a proposta de 
Santana (2019) para a classificação das classes temáticas nominais 
do PB. 

2 ANÁLISE DOS MORFEMAS 
Após resumir as ideias que fundamentam a hipótese deste 

artigo, nesta seção será elencado e analisado um conjunto de 
palavras oriundas, por um lado, do Dicionário Eletrônico Houaiss da 
Língua Portuguesa (versão monousuário 3.0) (DEH) e, por outro lado, 
da internet. Sendo assim, primeiramente, apresenta-se a 
metodologia de coleta desse material. Depois, ele é exposto, 
demostrando que -ar, -er e -im não estão presentes em algumas 
palavras derivadas em -inh-, -eir- e -ism-; e que são homófonos a 
outros morfemas, seja do PB ou de línguas que servem de base 
para empréstimos. Em seguida, discutiremos o estatuto 
morfológico de tais elementos, buscando demostrar que podem ser 
considerados marcadores de palavras residuais. 

2.1 Metodologia  
Os dados analisados são oriundos de duas fontes: o Dicionário 

Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa (versão monousuário 3.0) e a 
internet, não havendo julgamento de gramaticalidade por parte da 
autora do presente artigo. A primeira etapa de sua coleta consistiu 
no levantamento no DEH das palavras classificadas como 
substantivos, terminadas em -ar, -er e -im, o que gerou 1156 
resultados, dos quais foram excluídos aqueles que também têm 
entrada como adjetivo, verbo ou advérbio e as entradas duplicadas. 
Somaram-se a esse conjunto alguns nomes próprios com as 
mesmas terminações. Logo, restaram aproximadamente 160 
palavras terminadas em -ar, 210 terminadas em -er e 380 
terminadas em -im.  
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³ Exemplos desses 
estudos são Bachrach 
e Wagner (2007) sobre 
-inh-, Scher e Armelin 
(2018) acerca do -eir- 
e Tesch (2015), que 
aborda o -ism-.  

Em sequência, foram selecionadas palavras 
derivadas com as mesmas raízes, aplicando três 
sufixos derivacionais, -inh-, -eir- e -ism-, 
escolhidos por já terem sido objetos de pesquisas 
que têm a MD como orientação teórica³.   Essa 
etapa foi cumprida usando a ferramenta 
“Pesquisa avançada” do Google, na qual 
restringimos as buscas – que ocorreram entre os 
meses de abril e novembro de 2019 − para o 
idioma português e para páginas do Brasil.  

Como bem lembra Bermúdez-Otero (2006: 11), os resultados 
do Google são “ruidosos”: a ferramenta pode apresentar resultados 
duplicados, erros de digitação ou, pela natureza desta pesquisa, 
resultados em que a forma primitiva e a forma derivada não têm 
relação de sentido, entre outros problemas. Tendo isso em vista, 
dois cuidados foram tomados para a análise qualitativa: 1) 
considerar resultados encontrados em, pelo menos, duas páginas 
distintas; e 2) observar, pelo contexto de ocorrência, se havia 
relação de sentido entre a forma primitiva e a forma derivada. 

No caso dos derivados em -inh- e -eir-, foram considerados 
tanto os resultados com a vogal temática -o quanto com a vogal 
temática -a, sendo contabilizados aqueles com a vogal mais 
produtiva. Assim, na medida em que se faz necessário ilustrar os 
fatos, são trazidas palavras possuindo a vogal temática com o maior 
número de ocorrências no Google.  

Concluída essa etapa, excluímos, do conjunto de palavras 
terminadas em -ar, -er e -im, aquelas que não obtivemos resultados 
com palavras derivadas, permanecendo 8 palavras terminadas em 
-ar, 24 terminadas em -er e 39 terminadas em -im. A tabela 1 
mostra esses números, bem como a porcentagem que eles 
representam em relação ao total de palavras com essas 
terminações, evidenciando que são grupos pequenos − 
característica típica das classes com marcadores residuais, como 
exposto anteriormente.   
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Tabela 1: Total de palavras 

Já a tabela 2 mostra o número de palavras derivadas 
encontradas com cada um dos sufixos.  

Tabela 2: Total de palavras derivadas 

2.2 Estatuto morfológico 
Nesta subseção objetiva-se demostrar que os elementos 

investigados possuem um estatuto morfológico próprio. Para tanto, 
argumenta-se que essas unidades, conquanto sejam homófonas a 
morfemas do PB ou de línguas que são fontes de empréstimos, 
possuem um estatuto distinto, uma vez que não se fazem presentes 
em palavras derivadas em -inh-, -eir- e -ism- e não expressam 
nenhum sentido específico.  

Com relação aos substantivos terminados em -ar, foi possível 
levantar um conjunto de palavras com os sufixos -inh-, -eir- e -ism-, 

Marcador No. %

-ar 8 5%

-er 24 11,4%

-im 39 10,3%

Marcador Sufixos Total de derivadas
-inh- -eir- -ism-

-ar 7 5 2 14

-er 17 16 8 41

-im 39 8 7 54

63 29 17 109
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que sustentam a hipótese de que essa unidade é identificada como 
morfema, pois não é encontrada em palavras derivadas. Isso é 
exemplificado em (1).  

1. a) açúcar	 	 açuquinho	 	  
b) avatar	 	 avatinho 
c) César	 	 Cesinha 
d) açúcar	 	 açuqueiro 
e) dólar	     	             doleiro 
f) frigobar	 	 frigobeiro 
g) César	 	 cesismo		  

Ao analisar a unidade, o próprio DEH demostra que -ar se faz 
presente em verbos da primeira conjugação no infinitivo (sendo -a 
a vogal temática e -r a desinência do infinitivo) e em adjetivos. No 
caso dos adjetivos (ex.: familiar), conforme o DEH, o elemento é 
um sufixo correspondente à forma latina -aris, que atribui sentido 
de relação, pertencimento. Trata-se, no PB, de um alomorfe do 
sufixo -al que ocorre em contextos em que já há um /L/ na raiz, 
como em √CAPITUL e √EXEMPL.  

Não há razões, porém, para sustentar que os dados da primeira 
coluna de (1) possuam o sufixo -ar, posto que esses são substantivos, 
não verbos ou adjetivos. Logo, o estatuto morfológico de -ar ali 
presente é outro, como argumentaremos em 2.3.   

Assim como acontece com -ar, -er também é uma terminação 
tipicamente verbal, mas que ocorre em alguns substantivos. A 
partir desses, foi possível levantar os dados, parcialmente 
apresentados em (2), que comprovam que tal unidade não se faz 
presente em algumas palavras derivadas. 

2. a)   blazer	 	 blazinho	 	  
b) Júpiter	 	 jupitinho	 	  
c) freezer	 	 freezinho	 	  
d) contêiner	 	 conteineiro	 	   
e) pôquer	 	 pokeiro		  
f) revólver	 	 revolveiro	 	   

Página                                                                                                                       216



Revista Linguística Rio, v. 6, n. 1, mar.-jul. 2020 

g) brother	 	 brodismo	 	  
h) caráter	 	 caratismo	 	   
i) hamburguer	             hamburguismo 

Entre as palavras terminadas em -er, deve-se ressaltar que quase 
todas são empréstimos diretamente do latim (ex.: júpiter) e do inglês 
(ex.: blazer). Diferentemente do PB, nessas línguas, -er possui um 
estatuto morfológico. Na língua latina, é uma forma do nominativo 
masculino da 2º declinação (ex.: liber). Já em inglês, segundo Yook e 
Lee (2016: 463), constitui um sufixo muito produtivo que aparece 
desde o período denominado Old English, que foi emprestado do 
latim -arius e que é um dos sufixos nominalizadores, sendo 
encontrado tanto concatenado a estruturas categorizadas como 
verbo (ex.: writer) quanto a estruturas não verbais (ex.: downer) e 
formando palavras que podem ser interpretadas, entre outros, 
como nomes de agente (ex.: dancer) e nomes de instrumentos (ex.: 
romper).  

Assim, tendo em vista as línguas latina e inglesa, pode-se 
sugerir que as palavras em (2) apresentam um sufixo -er emprestado 
de tais idiomas, que também atuaria na formação de neologismos, 
como demostram os dados organizados em (3).   

3. a) Anitta	 	 anitters		  
b) feijoada	 	 feijoaders	 	  
c) tapioca	 	 tapioquers	 	  

O conjunto em (2), entretanto, é distinto do conjunto em (3) e 
das palavras derivadas em -er em latim e inglês, como “youtuber”, 
que foram emprestadas para o português. Nas palavras 
encontradas no Twitter e elencadas em (3), o elemento mórfico -er(s) 
forma agentivos habituais, algo similar a -eir-, porém com maior 
intensidade, ou seja, com sentido de fanático e/ou relativo ao 
universo virtual, são, portanto, formas composicionais. Em 
contrapartida, as palavras elencadas na primeira coluna do 
exemplário (2) não compartilham nenhum traço semântico que 
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seja semelhante em todas, uma característica fundamental dos 
expoentes de classe morfológica. Sendo assim, não é possível, por 
exemplo, definir uma relação de sentido entre “suéter” e 
“hambúrguer”. Sustenta-se, pois, que não se trata da mesma 
unidade, trata-se de um caso de homofonia.  

Acrescenta-se à análise de -ar e -er, um conjunto de dados, 
organizados em (4), que atestam que também -im – encontrado em 
substantivos no DEH – pode ser tratado como um elemento 
mórfico, por não estar presente em palavras derivadas em -inh-, 
-eir- e -ism-.  

4. a)   amendoim	amendoinho	 	  
b) guaxinim	 	 guaxininho	 	  
c) pudim	 	 pudinho	 	  
d) bandolim	 	 bandoleiro	 	  
e) botequim	 	 botequeiro	 	  
f) jardim	 	 jardeiro		  
g) Amorim	 	 amorismo	 	  
h) trampolim	            trampolismo 	  
i) tupiniquim	           tupiniquismo	  

  
Segundo o DEH, há um afixo -im (ex.: farolim) na língua que 

corresponde à redução dos sufixos diminutivos -inh- e -in- ou a uma 
redução da palavra tupi “mirim”.    Quanto às suas propriedades, 
nota-se que o sufixo diminutivo -im é similar ao -inh-. Isso porque a 
categoria da base é preservada (ex.: mercadon > mercadimn), bem 
como não há modificação de gênero (ex.: cervejafem > cervejimfem). 
Ademais, pode aparecer após um sufixo derivacional (ex.: relaxada 
> relaxadim). Tais propriedades são as mesmas do sufixo -inh-, 
conforme exposto em Bachrach e Wagner (2007).  

Nesse mesmo sentido, o conjunto de dados observado em (4) 
permite argumentar que, para os falantes, o elemento mórfico -im 
tem uma relação estreita com o sufixo -inh-. Primeiramente, porque 
a coleta desse exemplário revelou que todas as palavras em -im 
também poderiam ser encontradas com -inh- (cf. tabelas 1 e 2). 
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Ademais, o contexto de ocorrência dos dados muitas vezes revela 
uma associação explícita entre os morfemas (ex.: “Pinguim parece o 
diminutivo de Pingu... mas um diminutivo errado, porque o certo 
seria Pinguinho” (cf. VALADÃO, 2010)).  

Apesar de defender-se que há uma semelhança entre os sufixos 
diminutivos -im e -inh-, não é possível afirmar que as formas na 
primeira coluna de (4) sejam diminutivas; em outras palavras, o 
morfema -im ali presente é distinto dos sufixos diminutivos, pois é 
destituído desse sentido, tratando-se, de novo, de um caso de 
homofonia. A falta do sentido diminutivo e de qualquer outro é 
essencial, como se verá na próxima seção, para se propor que são 
marcadores temáticos do tipo residual.  

2.3 Marcadores de palavras residuais -ar, -er e -im 
Tendo definido, portanto, que as unidades -ar, -er e -im podem 

ser considerados morfemas em PB e que isso ocorre, 
primordialmente, porque não estão presentes em palavras 
derivadas, faz-se necessário defender qual o estatuto morfológico 
desses elementos.   Nesse sentido, a hipótese que se pretende 
sustentar é que esses itens podem ser tratados como marcadores de 
palavras, que constituem classes residuais, tal qual definido por 
Harris (1991).   Para justificar esta proposta, resume-se algumas 
propriedades de tal conceito: i) não possuem sentido; ii) não estão 
presentes em palavras derivadas; e iii) não podem ser seguidos por 
morfemas derivacionais ou flexionais, a não ser -s.  

Relembrando os dados, a propriedade (i) pode ser confirmada 
para -ar, -er e -im, como já argumentado, pois não alteram o sentido 
da raiz e sua função morfossintática é determinar a classe residual 
a qual a palavra pertence. No que diz respeito à propriedade (ii), os 
exemplários mencionados também demostram a ausência desses 
marcadores em palavras derivadas em -inh-, -eir- e -ism-. A 
propriedade (iii), porém, poderia muito bem ser contestada a partir 
de dados com formas variantes, como os organizados em (5): 
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5. a) blazer	 	 blazerinho 
	 b) açúcar	 	 açucareiro 

c) brother	 	 broderismo 

Há duas soluções possíveis para resolver esse impasse. A 
primeira, baseada na proposta de Bermúdez-Otero (2006), é 
postular a ocorrência de uma alomorfia de raiz. No caso de 
“açúcar”, por exemplo, haveria uma raiz √AÇUCAR, que se 
realizaria em certos contextos, e √AÇUC, que se realizaria em 
outros contextos; a alternância, portanto, seria determinada por 
regras morfofonologicamente muito bem definidas, como em “lua” 
~ “lunar”. Os próprios dados em (5) não sustentam tal proposta, já 
que são os mesmos contextos derivacionais que estamos analisando 
e não há uma diferença de sentido, haja vista que “açuqueiro” não 
é semanticamente distinto de “açucareiro”, assim são formas 
variantes e não um caso de alomorfia de raiz.  

A segunda solução para esse impasse é que há dois grupos: um 
formado por palavras que pertencem à classe [+β], proposta por 
Santana (2019); ou seja, com um marcador de palavra -Ø tanto no 
singular quanto no plural, e outro formado por palavras que 
compõem as classes residuais. Nesse caso, uma pesquisa de cunho 
experimental e quantitativo poderá ser aplicada futuramente para 
definir melhor qual palavra pode pertencer a cada um desses 
grupos. Entretanto, somente a título de exemplificação, notemos na 
tabela 3 a diferença no número de resultados no buscador Google, 
que poderia sustentar a hipótese de que “jardim” é potencialmente 
uma palavra da classe [+β], enquanto “pebolim” pertenceria a 
uma classe residual.  

Forma primitiva Forma derivada No.

jardim jardeiro 7

jardineiro 547000
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Tabela 3: Número de ocorrências no Google 

Para determinar qual palavra possui marcador temático -Ø e 
qual possui marcador residual, também será necessário levar em 
conta o argumento de Santana (2019: 112 – 113) contra a 
existência de classes temáticas residuais em PB. Com base nos 
dados que replicamos na introdução, a autora sugere que esses 
mostrariam um comportamento misto no interior de palavras 
derivadas, estando ora ausentes e ora presentes, o que seria um 
empecilho para considerar esses elementos como marcadores 
residuais. No levantamento de dados deste trabalho, observou-se 
que algumas palavras também possuem esse comportamento misto, 
portanto, seriam membros mais prováveis da classe [+β], enquanto 
outras mostravam que o elemento estava ausente em todos os 
contextos derivacionais listados – os dados em (6), por exemplo − 
sendo membros mais prováveis da classe de marcadores residuais. 
Ainda assim, reafirma-se a necessidade de ampliar essa proposta 
por meio de uma investigação experimental e quantitativa.  

6. a) Neymar	   Neyminha          neymeiro	   neymismo 
b) hambúrguer	  hamburguinho    hamburgueiro   hamburguismo 
c) pebolim          pebolinho 	    peboleiro	   pebolismo 

Outro conjunto de dados que poderia impor dúvidas em 
relação à propriedade (iii) diz respeito à formação dos plurais das 
palavras terminadas em -ar e -er, pois, a exemplo de Alcântara 
(2010), muitos autores postulam que a vogal -e, evidente em 
“dólares” e “hambúrgueres”, seria uma vogal temática; sendo 
assim, haveria uma marcação redundante de classe temática nesta 
análise, o que não é desejado.  

pebolim peboleiro 8

pebolineiro 0
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Alcântara e outros pesquisadores que assumem essa proposta 
baseiam-se nas ideias de Câmara Junior (1970, entre outros) para 
quem o fato de -e estar presente, não somente no plural, mas 
também em palavras derivadas, como “rapaziada” e “maremoto”, 
é argumento suficiente para atribuir a esse elemento estatuto de 
vogal temática. Entretanto, consoante ao que observa Santana 
(2019: 65), dados desse tipo são pouco numerosos − a autora 
menciona cerca de 8 palavras − e os contextos em que -e se 
apresenta no plural são bastante previsíveis, logo ela sugere que tais 
palavras possuem marcação temática -Ø. Soma-se, como 
argumento para essa proposta, de acordo com Santana (2019: 67), 
o fato de muitas palavras com tal terminação não formarem o 
plural com -es em certos dialetos, mas somente com -s, como 
“hambúrguers”.  

Transpondo esse raciocínio de Santana (2019) para a hipótese 
sustentada neste artigo, a propriedade (iii) pode muito bem ser 
reconhecida para as palavras com os marcadores residuais -ar e -er, 
uma vez que não seriam seguidos por outro morfema, seja 
derivacional ou flexional, incluindo outro marcador de palavra, a 
não ser o plural -s.  

⁴ Como lembrou a 
professora Dra. Ana 
Paula Scher, a quem 
agradecemos, essas 
palavras poderiam ser 
consideradas formas 
nominais truncadas 
(ex.: boteco) e não um 
processo de mudança   
de uma classe temáti-
ca para outra, hipóte-
ses que poderão ser 
alvos de uma futura 
investigação. Porém, 
mesmo sendo consi-
deradas como formas 
truncadas, sustentam 
esta proposta, já que 
mostram que -ar, -er e 
-im são analisados  co- 

Mais argumentos para sustentar que -ar, -er e 
-im constituem marcadores de palavras residuais 
dizem respeito às suas características como 
grupo, de acordo com Harris (1991). Deve-se 
relembrar, nesse sentido, que o autor sugere que 
palavras das classes residuais tendem a migrar 
para as regulares, a fim de se adequar ao padrão 
silábico canônico CV. Os exemplos em (7)⁴ 
mostram justamente que é possível encontrar 
palavras de classes residuais com marcadores de 
palavras das classes mais regulares, no caso o 
marcador -o típico da classe [-α] do PB. 
Determinar se esse é um processo de mudança 
em curso e se os residuais também possuem a  
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como morfemas e não 
partes da raiz. característica de serem menos frequentes e não 

formarem neologismos, demandaria uma análise 
quantitativa com base em um corpus, o que 
poderá ser feito numa futura ocasião.  

7. a) cheddar	 	 cheddo 
b) lúcifer	 	 lucifo 
c) pebolim	 	 pebolo 

  
Enfim, a vantagem explicativa desta análise sobre a de Dias 

(2017) – apresentada na seção introdutória –, que propõe o 
apagamento das consoantes finais e a reanálise da vogal final como 
marcador de classe, é, primordialmente, conter um único processo 
para gerar as palavras, sendo mais simples. Isso quer dizer que as 
formas são multimorfêmicas e pertencentes às classes de palavras 
com marcadores residuais. Para gerar, então, uma palavra como 
“júpiter”, parte-se da raiz acategorial √JUPIT, que é concatenada 
a um núcleo funcional, constituindo a estrutura sintática. Ao ser 
enviada para a estrutura morfológica, essa recebe o nó que realiza 
sufixos temáticos e, entre a MS a PF, ocorre a operação de spell-out 
que insere -er no nó 𝔍.  
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Figura 1: Estrutura de “júpiter” 

Secundariamente, esta proposta não depende de processos 
variáveis e que não ocorrem com a mesma frequência nos diversos 
dialetos do país, como é o apagamento de /r/ final e a redução da 
nasalidade. Ao tomar como exemplo o processo de apagamento 
de /r/ final, a literatura da linguística é repleta de trabalhos que 
demostram sua variação. No estudo desenvolvido por Oliveira 
(1997), com falantes de Belo Horizonte (MG), a taxa de 
apagamento de /r/ em não verbos é de 33%. Já no dialeto de 
Porto Alegre é de 2% e no dialeto carioca de 66%, como expõe 
Schwindt (2016: 456).   Sendo assim, era de se esperar, por 
exemplo, que os porto-alegrenses tivessem menos tendência do que 
os cariocas a produzir palavras como as elencadas em (1), (2) e (4), 
o que precisaria ser comprovado empiricamente.   

Por último, há a vantagem de explicar de maneira sintética os 
casos em que a vogal temática não é a mesma remanescente do 
que a autora interpreta como processos de apagamento, ou seja, 
explicar porque, ao lado de formas como “lúcife” e “chedda”, 
também são registradas “lúcifo” e “cheddo” (exemplos em (7)). Pela 
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proposta de Dias (2017), após a apócope de /r/, a vogal é 
reanalisada como marcador de palavra e há ainda a possibilidade 
de operar uma regra que modifique essa vogal para -o ou -a, vistas 
como marcação de gênero. No modelo derivacional que propomos, 
tal processo de substituição da vogal é dispensável, já que se parte 
de uma raiz e o marcador de palavra é inserido tardiamente. Como 
nunca esteve presente, não é necessário investigar razões para sua 
modificação. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Tomando como ponto de partida um conjunto de palavras 

substant ivas, como “dólar”, “caráter” e “pebol im”, 
tradicionalmente consideradas atemáticas, e palavras geradas a 
partir das mesmas raízes, como “doleiro”, “caratismo” e 
“pebolismo”, neste artigo, tivemos como objetivo testar a hipótese 
de que as terminações -ar, -er e -im possuem o estatuto de 
marcadores de palavras de classes residuais.  

Primeiramente, propusemos que essas unidades são morfemas e 
não partes da raiz, pois alguns dados, recolhidos na internet, 
contendo os sufixos -inh-, -eir- e -ism-, demostram que eles não estão 
presentes em palavras derivadas, sendo assim não estão presentes 
nas raízes da Lista 1. Ademais, demostramos que são homófonos a 
morfemas do próprio PB contemporâneo, a morfemas de línguas 
que originam empréstimos ou que constituíam morfema de 
declinação na língua latina, mas que, ao longo da história do PB, 
perderam essa função. Entretanto, seu estatuto morfológico é 
distinto.  

Em seguida, trouxemos argumentos para justificar a análise 
desses morfemas como marcadores de palavras residuais. O 
primeiro passo nesse sentido foi o de verificar se as propriedades 
desses elementos, conforme a proposição de Harris (1991), também 
eram válidas para -ar, -er e -im. Como visto, esses, tal qual os 
marcadores de palavras, não possuem sentido, não estão presentes 
em formas derivadas e não são seguidos por morfemas 
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derivacionais ou flexionais a não ser -s.   Ademais, para comprovar 
que os elementos em análise possuem essas propriedades, 
demostrou-se a necessidade de assumir uma proposta que não 
atribua estatuto de vogal temática a /e/ quando presente em 
plurais, assim como Santana (2019). 

Também demostramos que, tal qual previsto por Harris (1991), 
há uma possível tendência de que as formas que possuem os 
marcadores residuais passem a receber os marcadores mais 
regulares (inner core), o que poderá ser alvo de um estudo 
aprofundado.    

Esta proposta pode ainda oferecer vantagens explicativas em 
relação a análises anteriores, por ser mais simples, dispensando, por 
exemplo, regras de apagamento, que são processos variáveis.  

É preciso mencionar, enfim, que ainda se faz necessário um 
estudo de cunho experimental e quantitativo para determinar 
melhor quais palavras possivelmente pertencem ao agrupamento 
residual e quais são membros da classe [+β], o que deverá 
demostrar, como sugere Harris (1991), que os residuais são menos 
frequentes do que os regulares, o que inclui os atemáticos da classe 
[+β]. Ademais, seria pertinente ampliar o estudo para outras 
palavras terminadas em -Vr, -Vm e -Vs.  
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Apêndice  
Forma 

primitiva -inh- -eir- -ism-

açúcar açuquinha 
(1570)

açuqueiro 
(113) -

avatar avatinho (3) avateiro (5) -

césar Cesinha 
(223000) - cesismo (54)

cheddar cheddinho (9) - -

dólar dolinha 
(3270)

doleiro 
(392000) -
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Tabela 4: Dados terminados em -ar e número de resultados no Google 

frigobar - frigobeiro (30) -

Neymar Neyminha (7) neymeiro (7) neymismo 
(10)

Óscar osquinha 
(365) - -

Forma 
primitiva -inh- -eir- -ism-

banner banninho (3) - -

blazer blazinho 
(1050) blazeiro (3) -

brother brodinho 
(4990) brodeiro (8) brodismo 

(22)

caráter - - caratismo 
(32000)

chanceler - chanceleiro 
(7) -

chofer - chofeiro (5) -

container - conteineiro 
(1060) -

designer designinho (3) designeiro (3) designismo 
(6)

freezer freezinho (76) freezeira (40)

gangster - gangsteiro (3) -

hacker hackinho (228) hackeiro (9) hackismo 
(6)

hambúrguer hamburguinho hamburgueira 
(52400)

hamburguis
mo (6)
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Tabela 5: Dados terminados em -er e número de resultados no Google 

hamster - hamsteiro (8) -

júpiter jupitinho (7) -

kaiser kaisinha (256) - -

Lúcifer lucifinho (152) - -

pôquer - pokeiro (10) -

repórter reportinho (43) reporteira 
(298)

reportismo 
(5)

revólver revolvinho 
(2800) revolveiro (10) -

suéter suetinho (7) sueteiro (5) -

twitter twittinho (7) twitteiro 
(11900) -

Walter Waltinho 
(104000) - waltismo (2)

Xavier Xavinho (156) - xavismo (1)

zíper zipinho (5) - -

Forma 
primitiva -inh- -eir- -ism-

aipim aipinho (23) - -

alecrim alecrinho (40) - -

amendoim amendoinho 
(47)

amendoeira 
(6850) -

Amorim amorinho 
(246) - amorismo 

(113)
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arlequim arlequinha 
(462) - -

bandolim bandolinho 
(45)

bandoleiro 
(1040) -

Benjamim benjaminha 
(5) - -

boletim boletinho 
(2740) - -

botequim botequinho 
(540)

botequeiro 
(894)

botequismo 
(3)

camarim camarinha 
(2080)

camareira 
(3590) -

capim capinho (88) - -

carmim carminho 
(330) - -

cetim cetinho (39) - -

chinfrim chinfrinha 
(154) - -

curumim curuminha 
(585) - -

curanchim curanchinho 
(9) - -

Crispim Crispinho 
(211) - -

cupim cupinha (50) - -

espadachim espadachinho 
(2) - espadachismo 

(1)

folhetim folhetinho(16
2)

folheteiro 
(109) -

gergelim gergelinho (9) - -
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guaxinim guaxininho 
(76) - -

jardim jardinho 
(146) jardeiro (7) -

jasmim jasminha (2) - -

lagostim lagostinho 
(35)

lagosteiro 
(68) -

mandarim mandarinho 
(82) - -

manequim manequinho 
(842) - -

marfim marfinho (7) - -

mocassim mocassinho 
(5) -

motim motinho 
(128) - -

pebolim pebolinho 
(72)

peboleiro 
(8)

pebolismo 
(100)

pinguim pinguinho 
(4160) - -

pudim pudinho 
(140) - -

querubim querubinho 
(86) - querubismo 

(2290)

quindim quindinho 
(584) - -

scarpin scarpinha 
(8230) - -

talharim talharinho (5) - -

trampolim trampolinho 
(10) - trampolismo 

(6)
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Tabela 6: Dados terminados em -im e número de resultados no Google 

Abstract: This article investigates the possibility that some 
nouns ending in the locked syllables /ar/, /er/ and /iN/ 
could be interpreted as multimorphic ones, as a consequence of  
the assignment of  morphological status to these terminations, 
which are word markers of  residual classes, this being the 
term used by Harris (1991) to refer to what, in studies on 
Brazilian Portuguese, is better known as “nominal thematic 
vowel”. Therefore, we proceeded to data collection in a 
Portuguese language dictionary and on the internet, and 
analyzed it under the assumptions of  Distributed Morphology 
(cf. HALLE; MARANTZ, 1993, among others); and more 
specifically under the concept of  word marker arising from the 
Harris’ work (1991) and under the classification of  thematic 
classes of  Brazilian Portuguese according to Santana (2019).

Keywords: Distributed Morphology; Word marker; 
Residual classes.. 

Recebido em: 13/01/2021 

Aceito em: 03/02/2021 

tupiniquim tupiniquinho 
(29) - tupiniquismo 

(327)
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A capacidade dos bebês de 
segmentar o sinal da fala: 

sensibilidade auditiva e 
percepção categorial 
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¹ Universidade Fede-
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Resumo: Apresentamos uma reflexão sobre 
as principais hipóteses a respeito da capacidade 
de segmentação do fluxo contínuo do sinal da 
fala que bebês demonstram possuir desde o 
nascimento. Para isso, oferecemos um panorama 
desde a revisão bibliográfica feita por Kuhl 
(2004), que propôs marcos no desenvolvimento 
infantil baseados no que bebês compreendem e 
produzem, à recente revisão de Chládková e 
Paillereau (2020), que apresenta críticas a cerca 
da percepção categorial universal, defendida por 
Kuhl (2004). Nosso objetivo é destacar o que se 
mantém e o que foi revisado desde então, bem 
como apresentar questões para futuras 
investigações, como a importância de considerar 
as duas hipóteses em concorrência sobre os 
mecanismos que subjazem o fenômeno em 
questão. Discute-se se os bebês possuem uma 
sensibilidade auditiva inicial capaz de perceber 
contrastes fonéticos, mesmo que  não  sejam  dis- 

tinções funcionais na língua materna, ou se possuem uma 
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percepção categorial universal que impõe restrições na iden-
tificação desses contrastes. Além disso, discutimos a necessidade de 
estudos com bebês surdos aprendendo línguas de sinais, bem como 
a importância de considerar estudos com línguas orais de troncos 
linguísticos distintos.
 
Palavras-chave: Segmentação da fala, Aquisição de 

linguagem, Percepção categorial, Sensibilidade auditiva. 

INTRODUÇÃO 
Uma das primeiras tarefas que os bebês enfrentam ao construir 

seu conhecimento linguístico é segmentar o sinal da fala da 
comunidade linguística em que estão inseridos. Apesar de ser uma 
habilidade básica para o começo do desenvolvimento da 
linguagem, esta tarefa não é trivial; basta pensarmos que, enquanto 
adultos, não conseguimos identificar fonemas ou fronteiras de 
palavras facilmente ao sermos expostos a uma língua estrangeira. 
No entanto, já se sabe que os bebês, antes mesmo dos sete meses 
(idade em que comumente começam a balbuciar), possuem um 
conjunto de habilidades que os tornam capazes de lidar eficaz e 
rapidamente com a tarefa da segmentação, reunindo uma série de 
dados resultantes de análises estatísticas e probabilísticas sobre o 
input linguístico (LASKY; SYRDAL-LASKY, 1975; EIMAS, 1975; 
WERKER; LALONDE, 1988; GOODSITT; MORGAN; KUHL, 
1993, entre outros). A questão que permanece em aberto desde os 
primeiros estudos cognitivos sobre desenvolvimento e compreensão 
linguística dos bebês é sobre quais mecanismos subjazem e guiam 
esse aprendizado, o que implica em compreender o fenômeno da 
aquisição de linguagem de forma abrangente. 

A revisão Early language acquisition: Cracking the speech code, de Kuhl 
(2004), reuniu os principais achados sobre os mecanismos de 
aquisição de linguagem disponíveis desde o nascimento que 
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permitem a segmentação da fala. A autora é um dos principais 
nomes a defender que os bebês possuem tanto uma sensibilidade 
auditiva ao sinal acústico da fala quanto uma capacidade 
perceptual que os permitem agrupar em categorias distintas sons 
que representam contrastes fonéticos nas línguas naturais. Essas 
capacidades seriam a base para o acesso ao padrão fonotático e o 
início da formação do conhecimento sobre o sistema fonológico da 
língua alvo. Sobre essa base informacional, aconteceriam cálculos 
probabilísticos sobre padrões de transição silábica, o que ajudaria 
no levantamento de hipóteses sobre quais encontros sonoros 
indicariam fronteiras de palavras. Todo esse processo levaria às 
crianças à segmentação de unidades maiores, as palavras, e ao 
início da construção do conhecimento lexical. 

No presente trabalho buscamos oferecer uma reflexão sobre o 
início de todo esse processo. Para isso, apresentamos as principais 
propostas teóricas do fenômeno de segmentação do sinal acústico 
da fala em seus estágios iniciais. Propomos um diálogo entre Kuhl 
(2004) e Paillereau (2020), destacando o que vem sendo revisado 
nas últimas décadas. Entendemos que o debate a partir deles 
alinha-se à dicotomia nature vs. nurture e, assim, endereçamos 
questões para futuras investigações, como a importância de estudos 
com línguas de troncos linguísticos distintos e com línguas de sinais. 

P E R C E P Ç Ã O U N I V E R S A L E P E R C E P Ç Ã O 
CATEGORIAL  

Muitos pesquisadores assumem a proposta de que desde o 
nascimento as crianças são capazes de distinguir quaisquer sons de 
fala de qualquer língua natural (DEHAENE-LAMBERTZ; 
DEHAENE, 1994; LIU; KAGER, 2016; PALMER et al., 2012); ou 
seja, os bebês seriam como ouvintes universais, pois possuiriam 
uma capacidade perceptual universal. Isso é endossado por muitos 
estudos mostrando que nos primeiros meses de vida os bebês são 
capazes de discriminar perceptualmente contrastes fonêmicos 
existentes ou não na língua a que estão expostos (BEST, 1994; 
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JUSCZYK, 1995; MAURER; WERKER, 2013; WERKER; 
TEES, 1992). Com o amadurecimento e a contínua exposição a 
esses dados linguísticos, a habilidade de percepção universal 
diminuiria e os bebês passariam a distinguir, com destreza, apenas 
os contrastes existentes em sua língua materna, igualando respostas 
comportamentais às dos adultos em estudos experimentais (EIMAS 
et al. , 1971; STREETER, 1976). Esse refinamento categorial 
também é atribuído a uma disposição inata, pois teria por base 
uma habilidade presente antes mesmo da exposição ao input 
linguístico, o que guiaria o amadurecimento da cognição linguística 
à maior sensibilidade para os contrastes da língua do meio. 

Trabalhos nessa linha investigativa fazem uso de pares de 
fonemas que são distintivos em determinada língua, mas não em 
outra. Por exemplo, os fonemas /l/ e /r/ no português brasileiro 
são fundamentais para distinguir as palavras /cala/ e /cara/. Tal 
distinção não teria valor para um ouvinte falante nativo do 
japonês, uma vez que [l] e [r] não representam categorias 
diferentes, mas sim uma variação de um mesmo fonema.   Desta 
maneira, um adulto falante nativo de japonês, que não conhece o 
português brasileiro, poderia supor que as duas palavras são 
exatamente iguais, o que o privaria do conteúdo semântico 
discrepante entre elas. 

Estudos experimentais com bebês mostram que a perda da 
sensibilidade perceptual (ou seja, da capacidade de distinguir entre 
dois sons foneticamente distintos) com a especialização para a 
língua materna ocorre entre os seis e os 10 meses de idade 
(CHEOUR et al., 1998; KUHL et al., 2003; WERKER; 
LALONDE, 2005). Segundo a literatura, o refinamento dessa 
habilidade acontece por etapas, partindo do domínio do 
conhecimento contrastivo das vogais inicialmente para o 
aprendizado de discriminação das consoantes. Desse aprendizado é 
possível identificar o agrupamento de categorias perceptuais, vogais 
(surgindo em torno de quatro e seis meses) e consoantes (10 e 12 
meses), divididas com base em suas informações perceptuais 
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(KUHL; WILLIAMS; LACERDA; STEVENS; LINDBLOM, 
1992; TSUJI; CRISTIA, 2014; WERKER; TESS, 1984). Essas 
habilidades já demonstram a capacidade precoce dos bebês para a 
segmentação dos sons da fala.  

¹Head-turned paradigm é 
um método experi-
mental que faz uso da 
capacidade de inte-
resse da própria crian-
ça durante a apre-
sentação de diferentes 
estímulos. Esse pa-
radigma é utilizado 
para mensurar o tem-
po total das vezes que 
as crianças procuram 
auditivamente, por 
um estímulo, através 
da virada de cabeça. 
No caso das pesquisas 
com contrastes fo-
néticos, observa-se a 
habilidade de discri-
minação de sons da 
fala. Para uma com-
preensão mais profun-
da sobre a técnica, 
sugerimos conferir 
Nelson et al. (1995). 

Polka e Werker (1994) testaram crianças 
aprendizes de inglês na identificação de 
contrastes de vogais em alemão, utilizando dois 
pares de vogais curtas, /Y/ e /U/, e dois pares 
de vogais longas, /y/ e /u/. As pesquisadoras 
fizeram um primeiro experimento com dois 
grupos de bebês, de 6-8 meses e de 10-12 meses, 
fazendo uso do head-turned paradigm¹. Os 
resultados mostraram que os bebês mais novos 
foram melhores em discriminar os sons, contudo 
o nível de acurácia desse grupo foi menor do que 
50%, ou seja, no nível da chance. Resultados 
inferiores, por volta de 12% de acurácia, foram 
obtidos no grupo de bebês de 10-12 meses. Com 
base nesses achados, foi proposto um segundo 
experimento, dessa vez acrescentando uma fase 
de habituação. Esse experimento, por sua vez, 
foi realizado com bebês de quatro meses em 
comparação a bebês de seis meses. Os resultados 
revelaram uma robusta destreza dos bebês mais 
jovens em identificar os contrastes das vogais na 
língua estrangeira, enquanto os bebês de seis 
meses demonstraram ter perdido essa 
habilidade. 

Bosch e Sebastián-Gallés (2003) compararam 
três grupos de bebês de quatro e oito meses de 
idade: bebês monolíngues do espanhol, bebês 
monolíngues do catalão e bebês bilíngues do 
espanhol e catalão. O objetivo do estudo era  ob- 

servar os efeitos do bilinguismo na aquisição de contrastes de 
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vogais como /e/-/ɛ/, cujo contraste é existente apenas no catalão. 
Os pesquisadores fizeram uso do head-turned paradigm associado a 
uma fase de familiarização. Os resultados indicaram que, com 
quatro meses de idade, todos os bebês estão aptos para discriminar 
o contraste vocálico, independente da condição linguística vivida. 
Contudo, aos oito meses, apenas os bebês monolíngues em catalão 
e bilíngues se mostraram capazes de discriminar esse contraste. 

Utilizando a metodologia head-turned paradigm, Kuhl et al. (2006) 
encontraram que crianças americanas e japonesas, de seis a oito 
meses, respondem de forma igual para contrastes entre os 
fonemas /r/ e /l/, percebendo a diferença entre eles. Esse 
contraste é importante e significativo no inglês e inexistente no 
japonês. Entretanto, com a exposição à língua materna 
aumentada, as respostas entre os grupos se tornam opostas. 
Enquanto os bebês americanos passam a responder de forma mais 
robusta e acurada ao contraste, os bebês japoneses começam a 
errar, ou seja, a não notar a diferença entre os dois fonemas, 
tratando-os de forma similar, como se fossem o mesmo som 
(KUHL et al., 2006). 

O que podemos observar a partir dos trabalhos citados é que 
quando as crianças decaem na habilidade de contrastar vogais, a 
habilidade de discriminar consoantes passa a ganhar mais força, 
isso ocorre a partir dos seis meses de idade (POLKA; WERKER, 
1994).   Mas, obviamente, a idade não é o único fator relevante 
nesse processo. Outro estudo de Kuhl et al. (2003) comparou dois 
grupos de bebês americanos de 10 a 12 meses de idade que foram 
ou não expostos a uma língua estrangeira (no caso o mandarim 
chinês) que possui contrastes fonêmicos distintivos do inglês. Os 
pesquisadores mostraram que os bebês que tiveram a exposição ao 
mandarim conseguiram discriminar os contrastes dessa língua, 
enquanto os que não receberam esse input se mostraram incapazes 
de realizar tal tarefa.  

Além disso, o estudo também evidenciou que o tipo de 
exposição também interfere na habilidade, sendo a interação 
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presencial fundamental para aquisição dessa habilidade. Apenas 
bebês que foram expostos pessoalmente a uma falante nativa do 
mandarim e tiveram uma interação em tempo real mostraram 
aumento da sensibilidade perceptual aos contrastes presentes nos 
estímulos. Bebês que receberam a língua estrangeira por meio da 
televisão ou apenas áudios com o input linguístico não conseguiram 
desenvolver a capacidade de discriminar os fonemas do mandarim. 
Esses achados revelaram a importância da interação presencial 
para aquisição de contrastes fonéticos no início da vida (KUHL et 
al., 2003). 

Como podemos observar a partir dos estudos supracitados, é 
bastante disseminada e possível a interpretação de que o ouvinte 
universal teria a capacidade de distinguir quaisquer contrastes 
fonológicos e agrupá-los em categorias diferentes, independente se 
tais contrastes existem na língua nativa ou não. Essa proposta está 
presente na revisão de Kuhl (2004), um trabalho recorrente nos 
principais estudos em segmentação do discurso e percepção 
fonético-fonológica por bebês. Kuhl (1979) e outros pesquisadores 
(BEST, 1994; BEST; MCROBERTS; SITHOLE, 1988; 
DEHAENE-LAMBERTZ; DEHAENE, 1994; GERVAIN; 
MEHLER, 2010; JUSCZYK, 1995; MAURER; WERKER, 2013; 
POLKA, 1991; WERKER; TEES, 1992) atribuem o desempenho 
dos bebês a uma percepção categorial natural, presente nos 
estágios iniciais da aquisição de linguagem, que envolveria não 
apenas a identificação de contrastes fonéticos com base no sistema 
auditivo, mas também, e principalmente, uma sensibilidade natural 
para fronteiras categoriais gerais dos sons, designadas pela 
cognição da linguagem na mente humana.  

A capacidade de percepção universal alinha-se à teoria da 
universalidade e está ancorada no inatismo. Sob essa óptica, segue 
sendo apregoado que os bebês possuem uma habilidade cognitiva 
capaz de distinguir todos os possíveis contrastes fonéticos 
encontrados em qualquer língua natural; ou seja, de maneira 
universal. Admite-se assim que, como um ouvinte universal, a 
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criança também dependeria de uma capacidade inata para 
restringir a habilidade perceptual de modo a prever alguns limites 
categoriais nas línguas naturais (KUHL, 2004; KUHL et al., 2005; 
LIM; FIEZ; HOLT, 2019; NAKISA; PLUNKETT, 1998; 
WERKER, 1995, entre outros).   

PERCEPÇÃO CATEGORIAL E SENSIBILIDADE 
AUDITÓRIA 

Ao analisar cuidadosamente o uso dos termos sensibilidade 
perceptual auditiva e percepção categorial, pode-se identificar questões 
mais profundas sobre o que carregamos de herança genética e o 
que se adquire a partir da experiência. Essa discussão existente 
desde os antigos filósofos é central nesse campo de pesquisa, ainda 
que não seja explicitamente mencionada. A defesa por uma 
sensibilidade perceptual auditiva especial ao nascimento (isso, sim, 
inato) caracteriza o poder da experiência inicial na construção do 
conhecimento humano, pois seria a partir do contato sensorial que 
os bebês refinariam suas habilidades auditivas para adquirem os 
contrastes significativos para sua língua nativa. Por outro lado, a 
defesa por uma percepção categorial afirma a ideia de que os bebês 
já nascem com a capacidade linguística de categorizar os sons da 
fala. Haveria uma base genética para a identificação de categorias 
fonológicas universais (isto é, virtualmente presentes em todas as 
línguas). Isso os ajudaria a posteriormente armazenar ou excluir 
aqueles que são ou não são importantes em sua língua.  

Nessa seção resenhamos a revisão bibliográfica recentemente 
realizada por Chládková e Paillereau (2020) em que são apontados 
dois entendimentos antagônicos sobre o conceito de percepção 
universal na literatura. Elas argumentam que os trabalhos mais 
atuais consideram como ouvinte ideal aquele que consegue 
distinguir tanto sons que são acusticamente mais salientes, mais 
nítidos perceptualmente, quanto aqueles cujas diferenças são 
menos perceptíveis entre si. Nesse caso, a percepção dos sons da 
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fala e a distinção entre eles podem ser atribuídas primeiramente à 
sensibilidade perceptual do sistema auditivo, já atuando desde o 
período intrauterino.  

Chládková e Paillereau (2020) afirmam que não há 
explicitamente nos estudos anteriores um conceito bem definido 
sobre a capacidade de percepção universal dos bebês. No entanto, 
essa revisão teórica seria extremamente importante, pois, 
dependendo de como a expressão é compreendida, chegamos a 
diferentes predições sobre como as crianças de fato segmentam o 
fluxo contínuo da fala. Se as crianças apenas contrastam 
foneticamente os sons, indicando uma sensibilidade auditiva 
especial, mas não possuem nenhuma predisposição que as guie na 
categorização desses sons, elas se depararão com essa segunda 
tarefa importante: a de categorizar os sons a partir dos dados 
disponíveis. Por outro lado, se possuem um viés natural para a 
categorização, elas somente precisarão manter os contrastes 
fonológicos que existem na língua e descartar aqueles que não 
existem. A princípio, a segunda explicação parece menos custosa 
para as crianças. Porém, as autoras defendem que essa seja a opção 
menos provável. 

² Para a fonética, voice 
onset time (VOT) é a 
distância temporal 
desde a articulação 
inicial de um fonema 
até o momento do iní-
cio da vibração das 
cordas vocais. Essa 
característica acústica 
é objeto de estudos, 
pois está envolvi da na 
percepção categorial 
dos sons da fala. Por 
exemplo, a diferença 
entre /p/ e /b/ é 
dada por uma dife-
rença de VOT. 

Uma das críticas que encontramos em 
Chládková e Paillereau (2020) diz respeito a 
interpretações sobre um estudo seminal de 
Eimas et al. (1971), Speech perception in infants, que é 
considerado por muitos como um exemplo de 
percepção categórica universal. As autoras 
afirmam que Eimas et al. (1971) apresentam 
evidências de uma percepção categorial, mas 
não demonstrações do fenômeno da universali-
dade em seu estudo. Seus achados mostraram 
uma sensibilidade dos bebês a uma diferenciação 
categorial sutil baseada em voice onset time  (VOT)²  
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³ Paradigma de suc-
ção ou sucking paradigm 
usa a sucção de bebês 
usando chupetas em 
laboratório como ín-
dice do nível de aten-
ção aos estímulos de 
um experimento. Foi 
identificado que bebês 
tendem intensificar a 
sucção quando estão 
alertas e interessados. 
Por outro lado, a ten-
dência é a diminuição 
da sucção quando 
estão entediados (cf. 
F L O C C I A ; 
C H R I S T O P H E ; 
B E R T O N C I N I , 
1997). 

e n t r e s o n s 
perceptualmen
t e m u i t o 

próximos. Eimas et al. (1971) não apenas 
comparou o comportamento de sucção de 
bebês³ frente a consoantes vozeadas e 
desvozeadas, mas também comparou a variação 
que surge entre o primeiro, o segundo e terceiro 
formantes dessas unidades. Então elaboraram 
um experimento para confirmar, baseados em 
literatura prévia, se a diferença para o início do 
segundo e terceiro formantes influenciava na 
percepção dos bebês. Esse estudo apoiou-se em 
Lisker e Abramsom (1970) que afirmou que a 
distinção entre /b/ e /p/ estava na diferença de 
VOT. Segundo eles, tudo que foi produzido 
antes de 25ms e após o primeiro formante foi 
identificado como /b/ e tudo que foi produzido 
após 25ms foi interpretado como /p/. Eimas et 
al. (1971), então, manipularam esses tempos em 
seis condições experimentais, gerando sons 
produzidos com diferenças no VOT de: -20 ms, 
0, +20 ms, +40 ms, +60 ms e +80 ms. 
Utilizando o paradigma de sucção com bebês de 
um mês e quatro meses de idade, os autores 
encontraram resultados de que ambos os grupos 
já eram capazes de perceber as diferenças 
acústicas entre /b/ e /p/. O estudo concluiu 
que essa resposta é similar à resposta categorial 
dos adultos, alinhando-se à ideia da percepção 
categorial por bebês, mas sem estender a 
interpretação dos achados a uma percepção 
categorial universal.  

Chládková e Paillereau (2020) também questionam a 
metodologia de alguns estudos. Consideremos aqueles que 
investigaram a distinção de vogais por bebês bem novos diante do 
contraste entre [a], [i] e [u], sons acusticamente muito diferentes 
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entre si. Esses estudos tornaram bastante conhecido o fato de que 
bebês desde o nascimento já distinguem sons vocálicos (KUHL, 
1979; KUHL; MILLER, 1982; KUJALA et al., 2004; MAREAN; 
WERNER; KUHL, 1992; SEBASTIÁN-GALLÉS; BOSCH, 
2009; TREHUB, 1973). Há evidências de que mesmo durante a 
gestação, já no sexto mês de gravidez, é possível coletar dados que 
mostram essa habilidade em fetos (LECANUET et al., 1987; 
SHAHIDULLAH; HEPPER, 1994). No entanto, as autoras 
atribuem esse achado à natureza do input linguístico. Por exemplo, 
a diferença acústica entre [a], [i] e [u], dada pela modulação da 
primeira formante, é grande. Nos estudos com recém-nascidos e 
mesmo com fetos, essas diferenças são usadas como estímulos nos 
experimentos. Os bebês são capazes de identificar diferenças entre 
tais sons mesmo considerando a distorção que o líquido amniótico 
e a parede abdominal da mãe exercem até a chegada do sinal 
acústico ao sistema auditivo do bebê. Isso leva a crer que a 
categorização desses sons se dá pela sensibilidade do sistema 
auditivo, principalmente se considerarmos que há fortes tendências 
tipológicas para distinções desse tipo (como [a], [i], [u]) estejam 
presentes em todas as línguas naturais, justamente por serem 
perceptualmente tão discrepantes (cf. MADDIESON, 1986). Outra 
razão que leva a crer que os resultados desses estudos estejam 
mostrando a sensibilidade auditiva especial dos bebês é o fato de 
que outros mamíferos também são capazes de distinguir esses sons 
(BURDICK; MILLER, 1975; DEWSON, 1964). 

No entanto, também existem estudos mostrando que bebês a 
partir de dois meses podem discriminar diferenças sutis entre sons 
foneticamente semelhantes também. Aos dois meses, bebês 
adquirindo o francês como língua materna são capazes de perceber 
a alteração do primeiro e segundo formantes que difere /a/e/ã/, 
contraste funcional a língua alvo (TREHUB, 1976). Mas também 
aos dois meses, bebês aprendendo Kikuyu conseguem perceber a 
diferença entre /p/ e /b/, que existe no inglês, mas não em 
Kikuyu (STREETER, 1976). Para Chládková e Paillereau (2020) a 
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questão que se impõe é que esses resultados são compatíveis com as 
duas interpretações sobre habilidades perceptuais universais: 
aquela que guiada por sensibilidade auditiva ou aquela guiada por 
percepção categorial.  

⁴ ERPs são o resul-
tado do tratamento de 
dados produzidos por 
tensões bioelétricas 
registradas como on-
das em resposta a estí-
mulos e eventos espe-
cíficos (cf. LUCK, 
2005; VAUGHAN, 
1969). 

Estudos eletrofisiológicos que coletaram 
dados de ERP (event related pontencials  - potenciais 
relacionados a eventos)⁴, mostraram que, ao 
serem expostos a contrastes da língua de sua 
comunidade linguística, os bebês apresentaram 
ERPs de amplitude e latência diferenciadas 
quando foram apresentados a fonemas nativos 
em relação a ERPs que em resposta a fonemas 
não nativos (KUHL et al., 2008; RIVERA-
GAXIOLA et al., 2005; CONBOY; KUHL, 
2007). Entre dois e três meses, os bebês se 
mostram aptos a distinguir mudanças no ponto 
de articulação (p. ex. [ga] e [ba]) (DEHAENE-
LAMBERTZ; DEHAENE, 1994) . Essa 
identificação parece ocorrer em um momento 
específico após a apresentação do estímulo, uma 
vez que dois picos de onda surgem, mas apenas 
o segundo mostra uma resposta sensível à 
mudança do som inicial da sílaba. Este segundo 
pico aparece antes dos 400ms, enquanto o 
primeiro, menos sensível, aparece cerca de 
220ms após a apresentação do estímulo 
(DEHAENE-LAMBERTZ; DEHAENE, 1994).  

Diferenças mais sutis como /t/ e /th/ e /t/ e /d/, presentes no 
inglês, e o contraste entre /t/ e /d/, típico do espanhol, também 
apresentam respostas neurais eletrofisiológicas sugestivas de uma 
boa discriminação fonêmica. Em uma análise geral, os bebês de 
sete meses percebem com maior destreza essa diferença do que 
bebês de 11 meses (RIVERA-GAXIOLA et al., 2005). Contudo, 
em uma análise mais refinada, pesquisadores mostraram que bebês 
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de 11 meses ainda podem ter respostas que indicam uma boa 
discriminação entre fonemas de sua língua nativa e fonemas de 
língua estrangeiras (RIVERA-GAXIOLA et al., 2005). Porém, 
essas respostas foram encontradas em componentes temporalmente 
diferentes entre dois grupos de bebês de 11 meses: um positivo 
entre 150-250ms e um negativo entre 250-550ms. Isso indica que 
bebês mais velhos ainda possuem a janela de percepção de 
contrastes aberta por um período além dos seis primeiros meses de 
idade. Contudo, questões de diferenças no desenvolvimento afetam 
o tempo em que essas respostas podem ser encontradas 
eletrofisiologicamente entre os grupos de crianças testadas 
(RIVERA-GAXIOLA et al., 2005). Esses achados parecem 
contradizer a concepção de que, ao nascimento, os bebês são como 
ouvintes universais tendo essa habilidade diminuída com o tempo.  

Isso nos leva a mais uma crítica que a revisão de 2020 
apresenta e que diz respeito à adequação metodológica dos testes 
relatados na literatura. O estudo de Werker e Lalonde (1988) é 
citado como exemplo da necessidade de uma averiguação crítica 
da metodologia usada nos estudos de contrastes fonéticos, em vista 
do debate nature vs. nurture. O estudo mostrou que bebês de seis e 
oito meses expostos ao inglês identificar a distinção entre [b̥] e [d̥] 
(contraste /b/–/d/ do inglês americano) e a diferença sutil entre 
[d̥] e [ɖ̥] (que corresponde aos fonemas /d̪/–/ɖ/ no Hindi, língua 
desconhecida pelos participantes). Porém, tanto bebês de 11 e 12 
meses quanto adultos nativos de inglês americano não perceberam 
a diferença entre [d̥] e [ɖ̥], categorizando-os como variantes de um 
mesmo fonema: o /d/ no inglês americano. No estudo, a fase de 
exposição aos estímulos se dava como a seguir: no primeiro dia, os 
participantes ouviam os contrastes que existem na língua nativa; no 
segundo dia, ouviam os contrastes associados a categorias 
diferentes na língua estrangeira; e no terceiro dia: ouviam 
contrastes associados à mesma categoria em língua estrangeira. 
Chládková e Paillereau acreditam que, na fase de familiarização 
com os estímulos, pode ter havido uma dessensibilização ao 

Página                                                                                                                       247



Revista Linguística Rio, v. 6, n. 1, mar.-jul. 2020 

contraste mais sutil, entre [d̥] e [ɖ̥], após a exposição a um 
contraste mais evidente, entre [b̥] e [d̥]. Eles também argumentam 
que os bebês mais velhos podem ter perdido o interesse no 
estímulo, enquanto para os bebês mais novos, a distinção ainda 
seria uma novidade, alvo de sua atenção.  

Além desses pontos de destaque na revisão de 2020, as autoras 
também concluem que a literatura carece de mais dados de estudos 
com recém-nascidos para afirmar que a percepção categorial é 
universal no nascimento. Embora, mediante habituação, bebês de 
dois meses e bebês de oito meses consigam identificar contrastes 
similares (MAYE et al., 2002; WANROOIJ et al., 2014), ainda é 
muito importante levar em consideração que mesmo os resultados 
de estudos sem fase de habituação podem refletir um aprendizado 
dado pela exposição aos dados da língua do meio. Isso significa que 
não necessariamente os resultados dos testes com bebês com pouco 
tempo de nascidos refletem uma capacidade universal.  

⁵ Mismatch response é 
um componen-te do 
potencial relacionado 
o evento (ERP) que 
surge a partir de 
mudança s na s e -
quência de even-tos 
auditivos, re-fletindo 
respostas precoces de 
pro-cessamento. 

Como já mencionado, a percepção acústica 
mais acurada diante de determinados tipos de 
sons pode ocorrer ainda durante a gestação. O 
estudo eletrofisiológico de Partanen el al. (2013) 
mostrou que fetos de 29 semanas são capazes de 
notar alterações na qualidade da frequência em 
produções silábicas, como /tatata/. Os autores 
expuseram fetos a variações de frequência da 
sílaba e testaram os mesmos enquanto recém-
nascidos. Apenas o grupo experimental, aquele 
que foi treinado antes do nascimento, foi capaz 
de mostrar um componente de mismatch response 
(MMR)⁵. O grupo controle, que não recebeu 
essa exposição antes do nascimento, não 
apresentou respostas.  

Chládková e Paillereau (2020) concluem que os resultados 
apontam para uma especialização auditiva ainda durante o 
desenvolvimento precoce dos bebês, que provavelmente acontece 
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devido à influência da língua materna, assim como a preferência 
pela voz da mãe. A variação na proeminência do som já começa a 
ser relevante para os bebês mesmo antes de nascerem, por volta do 
terceiro trimestre de gestação. Há ainda evidências de que apenas 
os sons com frequência entre 100 Hz e 1.000 Hz chegarem ao feto 
sem muita alteração (GRANIER-DEFERRE et al., 2011; 
L E C A N U E T; S C H A A L , 1 9 9 6 ) . Po r t a n t o , c o m o o 
desenvolvimento da percepção acústica se dá ainda dentro do 
útero, outra conclusão das autoras é o fato de ainda não se saber 
em que medida se pode estudar uma pretensa percepção categorial 
universal.  

INVESTIGAÇÕES FUTURAS 
O que significa de fato ser um ouvinte universal ainda não 

encontra consenso, como revisaram Chládková e Paillereau (2020). 
Na literatura, a expressão tanto pode ser atribuída a uma 
sensibilidade perceptual auditiva quanto a uma percepção 
categorial. Apesar da conclusão das autoras em prol da maior 
probabilidade de os estudos terem mostrado a existência de uma 
sensibilidade perceptual especial no primeiro ano de vida, que 
depende da experiência, algumas questões que não foram 
abordadas podem ser cruciais para esse entendimento. As 
pesquisas nesse campo, apesar de extensas e robustas, não levam 
em consideração minorias linguísticas como falantes de línguas de 
sinais e falantes de línguas indígenas, por exemplo. Essas 
populações podem fornecer dados que favoreçam e enriqueçam o 
debate.  

Consideremos a possibilidade de estudos com a população 
surda. Os estudos com línguas de sinais se fazem necessários para 
observar a contribuição da habilidade sensorial na aquisição de 
traços distintivos de determinada língua. Contudo, pesquisas nessa 
população possuem complicadores específicos.  

O primeiro problema se dá em se comparar duas modalidades 
linguísticas diferentes, oral-auditiva e gestual-visual. Enquanto 
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bebês ouvintes já recebem informações auditivas sobre sua língua 
materna desde a gestação (LECANUET et al., 1987; 
SHAHIDULLAH; HEPPER, 1994; PARTANEN et al., 2013), os 
bebês surdos congênitos (aqueles que já nascem surdos) só terão 
contato com informações visuais da língua de sinais após o 
nascimento. Mesmo assim, cerca de 95% dos bebês surdos nascem 
em famílias ouvintes, e dessa maneira o contato com a língua de 
sinais só ocorre tardiamente. Apenas aproximadamente 5% das 
crianças surdas nascem em famílias surdas, o que oportuniza a 
aquisição de língua de sinais desde o início do desenvolvimento. 

⁶ Estudos com ani-
mais encontraram evi-
dências robustas de 
que, a impossibilida-
de, seja patológica ou 
provocada, de receber 
informações visuais 
em um período inicial 
da vida, nas primeiras 
semanas, geram pre-
juízos pouco reversí-
veis, mesmo com in-
tervenções cirúrgicas 
ou terapêuticas. A 
ambliopia, fenômeno 
causado pela privação 
sensorial visual no 
início da vida, é um 
dos mais importantes 
achados na teoria dos 
períodos críticos  do  
d e s e n v o l v i m e n t o 
(WIESEL & HUBEL, 
1 9 6 3 , 1 9 7 0 ; 
HENSCH, 2018). 

Acreditando no cenário ideal para o estudo 
sobre discriminação fonética com essa 
população, a criança surda nascida em um lar 
falante de língua de sinais ainda se encontra 
“atrasada” no recebimento do input em 
comparação com seus pares ouvintes. Estes 
últimos já nascem com alguma experiência 
linguística auditiva, enquanto o bebê surdo, além 
de só conquistar essa experiência depois do 
nascimento, ela ainda não é imediata. Isso tem 
uma razão biológica também. O processamento 
de informações visuais só ocorre com a 
experiência em um determinado período do 
tempo. Inicialmente não é possível discriminar 
com destreza as informações visuais que 
chegam. Essa é uma habilidade que os bebês 
desenvolvem nas primeiras semanas de vida. 
Ademais o desenvolvimento dessa habilidade 
precisa acontecer em um tempo específico, o 
chamado período crítico da visão, que foi 
proposto a partir dos modelos animais de 
ambliopia⁶. 

Desta maneira, bebês surdos iniciam seu contato com a língua 
nativa após o parto, e ainda assim precisam ter todo aparato do 
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sistema visual se desenvolvendo como esperado para que tenham 
acesso aos estímulos linguísticos de línguas de sinais. Um estudo de 
contrastes com essa população precisa levar em conta todas essas 
implicações para garantirem resultados fidedignos. Com essa 
garantia, os resultados encontrados podem ser de grande 
relevância. Se as crianças surdas testadas não apresentarem a 
capacidade de distinção fonética analogamente aos resultados de 
crianças ouvintes, isso pode endossar a crítica de Chládková e 
Paillereau (2020) de que os estudos anteriores atestaram apenas 
uma sensibilidade auditiva especial presente até mesmo no 
nascituro. No entanto, se ao ser testadas as crianças surdas 
conseguirem discriminar bem os diferentes traços linguísticos sendo 
manipulados, restaria saber se elas também fariam agrupamentos 
que revelassem uma tendência a distinguir categorias e a variações 
dentro de uma mesma categoria.   Esses resultados contribuiriam, 
em última análise, para a discussão nature vs. nurture. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante dos dados ainda inconclusivos sobre se a segmentação 

do fluxo da fala é dada com base em uma sensibilidade auditiva 
geral ou em uma percepção categorial específica, Chládková e 
Paillereau (2020) defendem que mais estudos com recém-nascidos 
sejam realizados. De acordo com as autoras, para avaliar se os 
bebês nascem com habilidades perceptuais categoriais universais é 
preciso mais estudos que os apresentem contrastes fonéticos em um 
continuum. Outro ponto crucial é a defesa que se realizem estudos 
em línguas de troncos linguísticos diferentes, já que a literatura 
relata muito mais estudos com base em línguas do tronco indo-
europeu. Assunções sobre habilidades universais devem considerar 
cada vez mais dados que contemplem a diversidade linguística. 
Além disso, não se pode interpretar qualquer resultado sem 
considerar sua relação com o input que chega às crianças ainda na 
vida intrauterina. Apenas assim, seria possível pensar, de forma 
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abrangente, o decrescimento da capacidade perceptiva ao se 
especializar e adquirir a fonologia na língua nativa.  

Consideramos que seja importante também manter as duas 
hipóteses a vista (da sensibilidade auditiva geral ou da percepção 
categorial específica) ao interpretar quaisquer resultados de estudos 
com bebês muito pequenos, visto que elas levam a perguntas e 
linhas investigativas distintas. Se as evidências apontam apenas 
para uma sensibilidade especial às diferenças acústicas e não uma 
pré-disposição à percepção categorial (como defendem Chládková 
e Paillereau), quais seriam as demais pistas que ajudariam as 
crianças a categorizar os fonemas da língua se elas ainda não 
conhecem as palavras dessa língua? Dado também que a janela 
temporal para discriminação de sons pode se estender dependendo 
da estimulação, sugerimos o estudo com bebês adquirindo língua 
de sinais, o que poderia relevar se o viés para a percepção 
categorial existe independente da contribuição da sensibilidade 
auditiva. Nossa perspectiva é a de que as duas contribuições podem 
existir no desenvolvimento infantil. Ele se daria por meio das duas 
vias informacionais (uma perceptual e outra intrínseca ao conteúdo 
linguístico independente da modalidade) que convergiriam em 
favor de que as crianças tenham sucesso na tarefa de segmentar os 
sons da fala (ou de uma língua de sinais qualquer, visto que a janela 
temporal para percepção de contrastes fonéticos pode se estender). 
Assim, as crianças poderiam chegar ao conhecimento da fonologia 
da língua de sua comunidade linguística.  
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Abstract: We present a reflection on the main hypotheses 
regarding the segmentation capacity of  the continuous flow of  
the speech signal that babies appear to have since birth. For 
this purpose, we offer an overview from the bibliographic 
review made by Kuhl (2004), which proposed milestones in 
child development based on what babies understand and 
produce linguistically, to the more recent review by Chládková 
and Paillereau (2020), which presents criticisms about the 
universal categorical perception, defended by Kuhl (2004). 
Our objective is to highlight what remains and what has been 
revised since then, as well as to present questions for future 
investigations, such as the importance of  considering the two 
competing hypotheses about the mechanisms underlying the 
phenomenon in question. It is discussed whether babies have 
an initial auditory sensitivity capable of  perceiving phonetic 
contrasts, even if  they are not functional in the mother tongue, 
or if  they have a universal categorical perception that imposes 
restrictions in identifying these contrasts. In addition, we 
discussed the need for studies with deaf  babies learning sign 
languages and the importance of  considering studies with oral 
languages from different linguistic trunks. 
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Abstract: This paper, in a revisional 
perspective, has as goal to resume the literature 
of  the linguistics’ postulates about the class of  
conjunctions, and from distinct researches and 
theore t i ca l -methodolog ica l approaches 
(CÂMARA JR., 1970; SANTOS, 2003; 
RODRIGUES, 2018; BRITO, 2019). In order to 
do so, initially, we retake the discussions of  works 
about the classification and use of  these 
elements. After, we adress the treatment of  
conjunctions in teaching (PINILLA, 2007; 
MORAES PINTO and ALONSO, 2012; 
PAULIUKONIS, 2014; SANTOS, 2014; 
FREITAS, 2015; CASTANHEIRA and 
CASEIRA, 2020). At last, we present a critical 
landscape about the ways that still can be 
covered. We advocate that it is necessary to 
consider different criteria on this thematic 
treatment, encompassing new connectors and 
their distinct context of  use. 
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INTRODUCTION 
Taking into consideration the Traditional Grammar’s vision, 

the conjunctions are considered words that relate among 
themselves establishing a link between similar or different 
constituents, like the connectors “but”, “if ” and “therefore”. They 
connect sentences or terms, which might create a dependence 
relation or intertwine independent sentences between them. The 
conjunctions could be classified as coordinative, when assemble 
elements of  similar nature or independent sentences, or 
subordinative, when connect sentences which each one determines 
and complements the meaning of  the other (ROCHA LIMA, 
1972; CUNHA; CINTRA, 1985). 

In this text, we have as main goal to revisit the literature about 
conjunctions from the linguistic studies’ approach, highlighting 
their classification criteria (CÂMARA JR., 1970; OLIVEIRA et al., 
1977), and their use in real contexts of  communication 
(RODRIGUES, 2018; BRITO, 2019). Besides that, we will resume 
works that deal with their teaching from textbooks’ analysis and 
teaching proposals (FREITAS, 2015; CASTANHEIRA; 
CASEIRA, 2020).    

We highlight that, beyond retaking works about this thematic, 
we will also show a final discussion with the paths that (still) should 
be covered. From that, we pursue to establish work guidelines for 
future researches about conjunctions in Brazilian Portuguese. 

1 CONJUNCTIONS: LINGUISTIC APPROACH 
In the field of  Brazilian Linguistics, the discussion about word 

classes has as starting point the work of  Câmara Jr. (1970), revisited 
after by diverse theorists, as Pinilla (2007) and Moraes Pinto and 
Alonso (2012). Câmara Jr (1970) criticizes the way the word classes 
are classified for considering that are used not homogeneous and 
hierarchical criteria and, for that, he proposes an analysis of  three 
criteria – semantic, morphic and functional.  
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According to Câmara Jr. (1970), the semantic criterion makes 
reference to the relations of  meaning which is established between 
the word and the alteration made by it in the reality. The morphic 
criterion, considering the class’ formal nature, explores the 
grammatical properties they present, and the functional criterion 
refers to word’s role in the sentence. 

This discussion has been revisited and applied by many 
researchers, among which Oliveira et al. (1977). On his work, it is 
explicit how the three criteria elaborated by Câmara Jr. (1970) can 
be applied on every word class. For instance, the article can be 
defined as a word that works as core determinant term of  the 
expression, according to the functional criteria; it is a word formed 
solely by grammatical morpheme, according to the morphological 
criteria; it is a word that defines or undefines the noun which refers 
to, according to the semantic criterion. 

In relation to the theme treated on this paper, Oliveira et al. 
(1977) classifies prepositions and conjunctions as connectives’ 
words class. For the authors, conjunctions can be understood as 
grammatical words that function as an element of  connection 
between words or sentences, considering the functional criteria. In 
the morphological criteria, they are seen as words composed only 
by grammatical morpheme. At last, according to the semantic 
criterion, they are comprehended as words that relate to other 
words and sentences, that might indicate origin, possession, cause, 
among other meanings.   	  

The use of  connectives enfolds, still, matters related to their 
roles in the construction of  the text. Santos (2003) demonstrates 
that the connectives “e” and “mas”, for example, may present 
different pragmatic functions, as breach of  expectation, discursive 
conduction change and temporal sequence. The postulates 
indicate, among other issues, that these elements are 
multifunctional and, therefore, must be analyzed contextually.    

Still about the linguistic approach on this theme, we highlight 
the work of  Rodrigues (2018), in which it is demonstrated how 
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items that work as connectors go beyond more prototypical 
conjunctions, further on what is reported on Traditional 
Grammars. In this work, it is prioritized the functionality of  these 
items in language and their relevance in meaning construction, 
which is linked to the connectors’ multifunctionality and the 
process of  grammaticalization. 

The author understands the connectors’ class as elements that 
bind sentences or whole segments of  the text, creating a semantic 
or pragmatic relation between the parts connected. Different word 
classes might occupy the position of  a connector, such as 
conjunctions, prepositions, some adverbs, and equivalent locutions 
of  those classes.  

According to Rodrigues (2018), the connectors are suffering a 
process of  grammaticalization, because the speakers, with the 
purpose of  creating a new function inside a language, use old 
structures. This process magnifies the semantic values connectives 
have. Then, the polysemy is a factor that includes such word class, 
and it will be defined by the context of  production.  

Other relevant research about conjunctions is the work of  Brito 
(2019). According to the author, the uses of  the connective “só 
que” are connected to social and discursive issues. In her research, 
the author demonstrates that the educational level and modality 
directly influence this element’s frequency, with greater use among 
less educated speakers and in the oral modality, which might be 
connected to its recent entrance in the language (LONGHIN, 
2003).    

Besides that, according to Brito (2019), these elements are 
multifunctional, since, from their use contexts, they may present 
distinct textual roles. Thereby, according to the author, the 
sentences initiated by “só que” are linked to coordination and have 
similar patterns of  use to others coordinated introduced by “mas”, 
for example (SANTOS, 2003). 	  

In different works about conjunctions and sentences, as Santos 
(2003), Brito (2019) and Sant’Anna (2021), it is possible, still, to 
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observe that the connectives can combine themselves. These uses, 
as in “mas só que”, “mas se bem que” and “mas e”, indicate that it 
is needed to map these patterns and analyze if  there are distinct 
uses in face of  such combinations.  

2  TEACHING OF CONJUNCTIONS: REVISITING THE 
LITERATURE 

In addition to analytical issues, Linguistics also has been 
devoting itself  to study how this thematic can be explored in the 
classroom. As explained by Pinilla (2007), through the research of  
Neves (1990), the words’ classes are a theme of  great importance 
inside Portuguese’s classes, but the criteria applied to them are 
sometimes disorganized, sometimes absent.  

Pinilla (2007) performs a compiled of  studies about the analysis 
of  grammars and textbooks related to the theme of  words’ classes 
and, while she observes the definitions, she realizes a preference by 
the semantic criterion, with less focus on the morphic and 
functional criteria. For the author, the criteria that should be 
considered need to include the syntactic and morphological 
characteristics and the traces of  meaning.  

Another important investigation is from Moraes Pinto and 
Alonso (2012). The authors endorse that the best methodology for 
teaching is a combination between a more conservative 
perspective, turned to metalanguage, and a more innovative one, 
which focuses on text study. This study must occur from a 
contextualized grammar, which creates the possibility of  reflection 
about language considering real texts production and approaches 
diverse levels on linguistic analyses. Regarding to the word classes’ 
classification, the authors highlight that it would be more effective a 
proposal that avoids the creation of  too many categories and 
consistently is able to explain the various uses. 

Still in relation to teaching word classes, Pauliukonis (2014) 
defends that it is more productive, for teaching connectors, the 
achievement of  discussions about the relationships created by 
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elements that connects parts of  the text, therefore as its 
enunciative-argumentative potential, than perpetuate the 
traditional teaching approach. In this perspective of  language’s 
studying, the students are used to classify sentences, recognize the 
connectives that link them and decorate them; however, they do 
not productively use these structures in their texts, and they have 
difficulties to comprehend the meaning created by them. 

The author evidences, in her work, how certain connectives 
assist on the elaboration of  sense pretend by the author. It is 
demonstrated how adversative, concessive, and contrasting 
constructions, despite demonstrating certain opposition and denial 
in relation to a phrase, alter the meaning’s shaping, they have 
diverse argumentative values and change the focus of  the 
proposition in a text. These argumentative strategies are essential 
on reading and text production to individuals that are developing 
critical literacy.  

These discussions are also seen in Castanheira (2017), since, for 
the author, the word classes’ teaching must be contextualized, 
beginning at activities of  reading, linguistic analyses, and textual 
production through oral and written text genre. By thinking the 
text as a sociocognitive and interactional process, there is a 
possibility to explore, in an efficient way, text genre, considering 
their historic and social context. There is also the possibility to 
work cohesion and coherence jointly, going beyond textual surface.  

According to Santos (2014), on her analyses of  how grammars 
and didactic materials approach the theme of  conjunctions, that 
issue is portrayed repetitively, disregarding their real usage and 
without reflecting to a context of  practice. During teaching’s 
practice, the relations of  meaning that the items are capable to 
create, nor the previous knowledge of  the students about the 
theme, are taking into consideration.  

The author also manifests how the exercises do not work 
reflexively the use of  conjunctions, but automatically, it drives the 
students to only memorize their classification. On the use of  textual 
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genre to develop the theme, there are also problems, as the fact that 
few textual genres are been used on the demonstration of  
conjunctions’ use and they do not improve the critical thinking of  
the student about this matter, serving only as decontextualized 
examples.    

According to Freitas (2015), the connectives elements, as 
conjunctions, act in the cohesive construction of  texts, besides 
being relevant in the argumentative constructions of  reading 
activities and text production. This is relevant in the students’ 
preparation to comprehend the semantic values acquired by these 
structures and to appropriation of  their different functions to 
achieve intended meaning. 

In the analysis of  Middle School’s textbooks, Freitas (2015) 
attest that the relations created by conjunctions many times are not 
perceived in relation to textual cohesion, coherence and 
communicative achievements. Thereby, these elements are reduced 
to conjunctions and clauses classification exercises, not being 
considered their argumentative orientation and their distinct 
semantic relations analyzed contextually.    

Still about the analysis of  didactic materials, Castanheira and 
Caseira (2020) demonstrate that High School’s textbooks have 
already been considering morphological, syntactic, and semantic 
issues on the definition of  conjunctions, although, in their exercises 
are prioritized semantic issues.    

Furthermore, according to the authors, the textual aspect is not 
very focused on by the materials. Usually, there are used several 
texts that belong to different textual genres, but the pragmatic 
issues are not explored in these examples, having only the list of  
connectives presented in these texts. It demonstrates that it is still 
needed to explore clearer and with systematicity the connectives’ 
role in texts’ construction.   
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3 CONJUNCTIONS: (RE)THINKING PATHS  
After the discussion established throughout this text, it is 

possible to recognize some tendencies in relation to the research 
papers and teaching in relation to conjunctions.	  

We highlight, initially, that the postulates and investigations 
about the thematic indicate that these elements present different 
patterns of  use and that, frequently, the conjunctions are 
multifunctional and have distinct semantic value. In this way, we 
can notice that this class presents great discursive complexity, which 
it has been mapped in several recent works. 	  

Other matter that we realized in these works is that the 
proposal of  Câmara Jr. (1970) started to appear as a central issue in 
the description of  words’ classes, which certainly includes 
conjunctions. In the researches of  Oliveira et al. (1977), Pinilla 
(2007), Moraes Pinto and Alonso (2012) and Castanheira and 
Caseira (2020), for example, the influence of  this work is quite 
pronounced. 	  

Even we having listed only a few existing researches in the 
Brazilian Linguistics about this theme, it is possible to affirm that 
are countless questions already explored over the last decades, 
which involves the entrance of  new connectives in Portuguese 
language, their current patterns of  use and their relation to textual 
and social matters (cf. LONGHIN, 2003; RODRIGUES, 2018; 
BRITO, 2019, among others). 

However, even with so many advances, the teaching of  
conjunctions still seems centered in quite exhausted aspects, 
considering these elements attached only to lists of  classification 
and identification of  connectives in loose and decontextualized 
phrases. Thereby, it is possible to affirm that, from the works that 
we revisited, the didactic materials still do not incorporate these 
debates.	  

We defend that is needed to consider these matters in teaching 
and it is necessary to unite theory and practice. In order to do so, 
we should consider the official documents for language teaching 
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and the recent linguistic theories from their different results and 
complexities without taking into consideration the use of  technical 
names of  these perspectives in classroom but considering the 
investigations’ postulates. 	  

It is necessary, therefore, to consider the interaction between 
the languages practices as essential for a productive teaching of  
language, because grammar happens to be seen as an aspect 
directly related to interpretation and text production. In this 
approach, the language is seen as a living organism, variable and 
mutable, that must be analyzed from its sense effects. That does not 
imply putting aside metalinguistic issues but associate them with 
other discussions. 

In general, it is possible to say that, in this vision, the text is 
seen as a central object and could be defined as a complex social 
and cognitive process in which there are present linguistic, visual e 
sonorous aspects, that are triggered by mental load of  each 
language speaker.  This vision is grounded and is directly related to 
the concept of  text as a process (VAN DIJK, 2015).  

To relate teaching of  conjunctions to these matters, it is 
necessary to consider, for example, the role of  these elements on 
the text’s construction. This must be done from real texts and 
highlighting how some elements help on textual texture, especially 
in relation to cohesion and coherent, properly connected by the 
meanings’ comprehension involved in the text production.  

It is relevant, still, taking into consideration the textual aspects 
of  these elements, since, in different modalities and genres, their 
use can be distinct. It is necessary, then, to use oral and written 
texts, considering the specificities of  each genre and its context. A 
chat, for example, will have different uses compared to an 
academic article; even both of  them are inserted in the written 
modality. This is due to the hybridism of  many texts, which, 
effectively, may motivate the use of  connection elements not yet 
predicted by tradition, as “só que”.   
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In the comic strip, it is possible to observe the relation between 
conjunction and text construction.  

1. 

¹ 

¹ “Queromeu, what 
advice would you give 
for a corrupt person 
on the beginning of  
h i s c a r e e r ? ” / 
“ Re m e m b e r, t h e 
justice is delayed…”/ 
“Thus, enjoy it.”  

Starting from this example, it is possible to 
realize that in the comic strip there is a dialogue 
among some characters about corruption. 
Queromeu advises that justice is delayed, and, 
for that, it is necessary to enjoy it in order to be 
corrupt. 

In order to interpret this text, it is necessary 
to understand, firstly, the Brazilian context, in 
which corruption scandals are constant and, 
therefore, the thematic may generate interest in 
possible readers. Beyond that, there is a 
recognition of  the saying “a justiça tarda, mas 
não falha”, because this provides expectation 
upon the readers, since they, probably, expect the 
saying will be finalized or, at least, make this 
association in their minds.  

We highlight that the conjunction “portanto” exercises essential 
role in the meaning construction of  the text, since this connector 
has a conclusive function, helping to construct the idea of  text 
closure. It is valid to emphasize, also, that, as the saying has not 
been finalized, there was a natural expectation for its conclusion 
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but, by its complement being “Portanto, aproveitem”, there is a 
conclusion that breaks expectations. If  there was used a connector 
with alternation or contraposition function, there would not have 
the same placement of  ideas and, therefore, the same humor.   

Other issue to be considered is the meanings’ fluctuation, which 
needs to be seen from different contexts of  use. The same 
connective might have distinct values, then, it is necessary that the 
student can analyze examples in which this is evident, that, priority, 
should involve real texts in order to map the meanings’ effect.  

² I guess that the 
passion of  eight for 
the letter N happened 
in the beginning, 
when Eight was still 
lying. He was also a 
little fish just as little 
fish Nun. Both has the 
same origin. And it is 
possible, also, that 
such a beautiful love 
had made them – the 
letter N and Eight – 
t w o s y m b o l s o f  
infinity.  

³ My Friend has been 
frozen on the stage. 
He and the other two. 
Without moving or 
saying a word. The 
public was losing its 
temper,  it started  to  
clap, stomp, whistle. 
And the represent-
ation did not begin. 

This can be elaborated, for example, from 
the connective “e”. This connective, depending 
on the context, can express distinct values, such 
as addition and contraposition, according to the 
examples (2) and (3), withdraw of  Santos (2003) 
from children’s and youth literature books.  

2. Eu acho que a paixão do oito pela letra 
N aconteceu no princípio, quando o Oito 
ainda era deitadinho. Ele também foi um 
peixinho igualzinho ao peixinho Nun. Os 
dois têm a mesma origem. 
E é possível, também, que esse amor tão 
bonito é que tenha feito deles – da letra N e 
do Oito – dois símbolos do Infinito. ² 

3. O meu Amigo tinha ficado parado no 
palco. Ele e as outras duas. Sem se mexer 
nem dizer nada. 
O público foi perdendo a paciência, 
começou a bater palma, a bater pé, assobiou. 
E nada da representação começar. ³ 
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From that data, we realized that, in the first example, there is 
an additive role with the addition of  information in relation to 
what it has been said, exercising, still, a narrative construction role 
when connecting the text. In the second example, there is a 
contraposition of  ideas, since they are contrasted by the public will 
and that, in fact, occurred a break of  expectation. Thereby, we can 
assume that the same connective, “e”, presents meanings that are 
linked to distinct issues, which it must be analyzed by its use 
contexts.  

The union among morphological, syntactic, and semantic 
criteria needs to be considered and should take into account not 
only the definitions, as we have seen in textbooks, but the exercises 
as well. It is evident that this links to the aspect already approached 
of  meanings’ fluctuation and also to metalanguage with the 
identification and classification of  these elements.  

The teaching, in this vision, has as foundation the reflection 
about language lined in real linguistic usages properly 
contextualized. In this way, teaching grammar encompasses, 
beyond the expositions and exercises about metalinguistic aspects, 
the reflection based on the linguistic relations in the text. Thereby, 
it is possible to work genres’ construction, real contexts of  use and 
the issues of  identification and classification of  these elements.  
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Resumo: Este trabalho, de cunho revisional, tem como 
objetivo retomar a literatura acerca dos postulados linguísticos 
sobre a classe das conjunções a partir de distintas pesquisas e 
abordagens teórico-metodológicas (CÂMARA JR., 1970; 
SANTOS, 2003; RODRIGUES, 2018; BRITO, 2019). 
Para isso, inicialmente, retomamos as discussões de trabalhos 
sobre a classificação e os usos desses elementos. Posteriormente, 
abordamos o tratamento das conjunções no ensino (PINILLA, 
2007; MORAES PINTO e ALONSO, 2012; 
PAULIUKONIS, 2014; SANTOS, 2014; FREITAS, 
2015; CASTANHEIRA e CASEIRA, 2020). Por fim, 
apresentamos um panorama crítico acerca dos caminhos que 
ainda podem ser percorridos. Defendemos que é preciso 
considerar diferentes critérios no tratamento da temática, 
englobando novos conectores e seus distintos contextos de uso. 
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A polêmica Hipótese Sapir-Whorf  ou 
Re l a t i v i s m o L i n g u í s t i c o ( B ROW N e 
LENNEBERG, 1954), teoria de que a(s) língua(s) 
que falamos influencia(m) a forma como 
pensamos, há décadas instiga a curiosidade de 
leigos e o interesse de pesquisadores. No entanto, 
ela também já recebeu duras críticas da 
Academia, tanto pela alegada falta de evidências 
conclusivas que confirmem seus pressupostos, 
quanto pela falta de uma metodologia de 
pesquisa clara para a sua investigação.  

Para Aneta Pavlenko, professora do Center for 
Multilingualism in Society across the Lifespan da 
Universidade de Oslo, a escassez de respostas 
para as questões acerca da influência da língua 
sobre o pensamento deve-se ao fato de a pesquisa 
sobre o assunto, por muito tempo, ter seguido 
um paradigma monolíngue, no qual o sujeito 
bilíngue/multilíngue era tido como incomum ou 
exceção, indigno de ser considerado como  viável 
para a pesquisa sobre aquisição  de  línguas.  Nos  
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últimos anos, o que a autora chama de “the bilingual turn” (a virada 
bilíngue) (p. 18) nos estudos sobre língua e cognição tem se voltado 
justamente para os falantes de mais de uma língua e já desvelou 
muito detalhes sobre como se dá a interface entre língua(s) e 
cognição. Essas pesquisas trazem como base diversas áreas da 
ciência, dentre elas, a Psicolinguística, a Psicologia Experimental, a 
Linguística Cognitiva e a Antropologia.  

Esta característica multifacetada da pesquisa sobre o 
Relativismo Linguístico, com estudos de várias áreas, seus 
diferentes paradigmas, métodos e prioridades, impede que os 
interessados no assunto tenham uma ideia clara do que já se sabe 
sobre a relação entre língua e pensamento. Isso porque, 
frequentemente, as pesquisas nem sempre se referem à questão 
com os mesmos termos, e muitas publicações sequer fazem 
referência aos pressupostos whorfianos. Como consequência, a 
impressão que se passa é que parece não haver muito interesse da 
Academia na questão, pois a epistemologia do Relativismo 
Linguístico se encontra diluída entre vários campos da Ciência. 
Com o livro The Bilingual Mind and what it tells us about language and 
thought, Pavlenko pretende justamente preencher essa lacuna na 
literatura, revisitando e redefinindo a Hipótese Sapir-Whorf  e 
sistematizando o conhecimento acumulado não apenas sobre a 
influência das línguas sobre o pensamento, mas também sobre a 
cognição bilíngue como um todo. 

A obra está organizada em oito capítulos, através dos quais a 
autora costura brilhantemente os achados sobre a cognição 
bilíngue com uma cuidadosa revisão e discussão de estudos 
realizados em diferentes áreas. Antes do primeiro capítulo, 
Pavlenko faz questão de apontar os cinco princípios norteadores 
para a seleção das pesquisas incluídas no seu livro: (1) impacto do 
estudo (determinado pelo número de citações em outros trabalhos); 
(2) replicação (priorizando, sempre que possível, estudos cujos 
resultados tenham sido replicados por outros pesquisadores); (3) 
relevância (favorecendo trabalhos que trouxessem novidades ou 
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avanços para a área); (4) rigor (priorizando estudos publicados em 
periódicos avaliados por pares – i.e. peer-reviewed); e (5) acessibilidade 
(favorecendo, na medida do possível, artigos, livros e capítulos que 
fossem mais acessíveis ao leitor). Apesar dos vários critérios para a 
inclusão de estudos na sua análise, a autora discute os achados 
sobre a cognição bilíngue com a ajuda de mais de 700 outros 
autores. 

O primeiro capítulo reexamina a história daquilo que 
conhecemos hoje como Hipótese Sapir-Whorf. A primeira metade 
do capítulo traz uma comparação de como as ideias de estudiosos 
como Wilhelm von Humboldt e Franz Boas foram tratadas nos 
Estados Unidos, na Europa Ocidental, na Rússia e na URSS. Com 
essa comparação, a autora defende que a Hipótese Sapir-Whorf  
seria uma invenção da Academia americana, fruto da uma leitura 
sob viés monolíngue dos trabalhos de Humboldt, Sapir e Whorf. 
Para Pavlenko, o desprestígio que a Hipótese tem até hoje deve-se 
ao fato de ter sido popularizada através de uma interpretação mais 
dura das suas proposições e de sua associação errônea com a ideia 
de que a língua determina o pensamento. A segunda metade do 
capítulo descreve a virada bilíngue no estudo da relação entre 
língua e cognição, causada por uma mudança de paradigma 
recente, mas radical, na pesquisa em psicologia e linguística, que vê 
os bilíngues não mais como incomuns, imprevisíveis ou exceções, 
mas justamente como a chave para uma real compreensão da 
influência das línguas sobre o pensamento. Com essa análise, o 
texto prepara o terreno para uma revisão detalhada de várias áreas 
da pesquisa em cognição bilíngue, apresentadas nos capítulos 
seguintes. 

O segundo capítulo aborda percepção categórica, i.e. o que 
vemos e como organizamos cognitivamente o que vemos. A autora 
começa apresentando as metodologias mais comuns na pesquisa 
sobre categorização linguística, que podem ser divididas em dois 
paradigmas. O primeiro, de “palavras fora de contexto”, inclui 
tarefas como nomeação, escolha do melhor exemplar e julgamento 
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de tipicidade. O segundo, de “palavras em contexto”, utiliza tarefas 
narrativas, em que o participante reconta uma história inferida a 
partir de uma série de figuras ou de um vídeo. Pavlenko discute as 
vantagens e desvantagens de cada abordagem e, em seguida, passa 
a revisar as descobertas de estudos sobre categorização e nomeação 
de objetos e cores, dois dos domínios de maior interesse nos 
debates sobre a Hipótese Sapir-Whorf. Essa revisão se inicia com 
um histórico das pesquisas sobre a questão, partindo de estudos 
com sujeitos monolíngues e indo até os estudos mais recentes, com 
bilíngues.  

¹ Pavlenko dedica 
uma subseção do pri-
meiro capítulo para 
esclarecer os termos 
utilizados nos estudos 
sobre Bilinguismo, 
dentre eles língua ma-
terna (L1), segunda 
língua (L2), língua es-
trangeira (LE) etc. Ela 
reconhece a distinção 
comumente feita en-
tre LE (língua apren-
dida em ambiente for-
mal, fora do contexto 
onde ela é usada 
como língua nativa da 
maioria dos falantes) e 
L2 (a  língua  aprendi-
da no ambiente onde 
ela é a língua nativa 
da maioria). No en-
tanto, ela utiliza L2 ao 
longo do texto para se 
referir a qualquer lín-
gua aprendida após 
a(s) língua(s) mater-
na(s), independente-
mente do contexto ou 
da ordem de aqui-
sição (PAVLENKO, 
2014, p. 22). A autora 
só utiliza os demais 
termos, mais específi-
cos, quando a diferen-
ciação   é   pertinente 

Ainda no segundo capítulo, a autora dedica 
alguns parágrafos na discussão de argumentos a 
favor e argumentos contra resultados de pesquisa 
que dizem mostrar que a categorização 
linguística da realidade afeta a sua percepção, e 
estende essa discussão para o fenômeno da 
reestruturação categórica, o processo necessário 
para que o aprendiz de segunda língua (L2)¹ 
consiga adquirir e utilizar as categorias 
linguísticas da L2 que não equivalem às da sua 
língua materna (L1). Um dos estudos discutidos 
é o de Malt et al. (2003), que mostrou que 16 
objetos chamados bottle (garrafa) em inglês são 
separados em sete categorias linguísticas em 
espanhol. Isso significa que os falantes de inglês 
como L1 que sejam aprendizes de espanhol 
precisam formar novas categorias conceituais 
com propriedades específicas não contempladas 
por sua L1; por exemplo, a distinção entre as 
garrafas para líquidos e as para sólidos.  O  
capítulo termina com uma reflexão sobre os 
possíveis efeitos dessa reestruturação na 
percepção categórica dos bilíngues. A autora 
pretende mostrar, através da revisão e análise  de  
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para o argumento ou 
quando é definidora 
da metodologia do es-
tudo que está relatan-
do. 

diversos estudos com populações de várias 
línguas, que a reestruturação das categorizações 
dos bilíngues é uma realidade, e que a sua 
cognição verbal e não verbal pode ser 
influenciada pelas categorias impostas pelos 
sistemas linguísticos por eles utilizados. 

No terceiro capítulo, Pavlenko se concentra 
nas categorias de número, tempo e espaço. 
Buscando entender a emergência de sistemas 
linguísticos de relações simbólicas e suas 
implicações para cognição de monolíngues e 
bilíngues, ela traz evidências de estudos sobre 
línguas antigas e contemporâneas, orais e de 
sinais, conduzidas por cientistas de várias áreas, 
tais como arqueologia, história, linguística, 
antropologia, psicologia cognitiva e neuro-
ciência.  O capítulo discute a variação trans-
linguística na (não) codificação das categorias de 
tempo, número e espaço e suas implicações para 
a cognição. Um dos estudos apresentados é o de 
Casasanto et al. (2004), que constatou que o 
inglês tende a representar duração temporal 
sobre uma distância linear (a long time) enquanto 
que o espanhol concebe o tempo como 
quantidade (mucho tiempo). Essa diferença afeta a 
cognição não-verbal: falantes dessas línguas 
diferem significativamente em tarefas de 
estimação de tempo. Pavlenko conclui o capítulo 
examinando o que já se sabe sobre a cognição 
dos bilíngues em relação a essas categorias. 

O quarto capítulo aborda a relação entre cognição e eventos de 
movimento em monolíngues e bilíngues ao revisar os achados de 
estudos em duas linhas de pesquisa recentes sobre a questão: 
categorização do movimento e construtos de evento. Primeiro, são 
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revisadas tipologias que tentam organizar a variação 
translinguística e hipóteses que buscam ligar as estruturas 
linguísticas à cognição. Depois, são discutidos estudos sobre as 
formas em que monolíngues e bilíngues percebem, categorizam e 
lembram eventos de movimento. Um dos estudos mencionados é o 
de Berman e Slobin (1994), que mostrou que narrativas sobre um 
livro de figuras obtidas de falantes de línguas satellite-framed como o 
inglês (que, para descrever eventos de movimento, codifica modo 
no verbo e caminho/trajetória em advérbios e preposições – ex.: 
they ran into the house) contêm mais detalhes sobre padrões motores, 
velocidade e qualidade dos movimentos do que as narrativas feitas 
por falantes de línguas verb-framed, como o espanhol (que codifica 
trajetória no verbo e, opcionalmente, modo em outro verbo, no 
gerúndio – ex.: entraron corriendo a la casa). 

No quinto capítulo, Pavlenko explora uma área de pesquisa 
ainda pouco relacionada à Hipótese Sapir-Whorf: as relações entre 
o conhecimento linguístico e a memória autobiográfica. A autora 
traça um panorama da evolução e estrutura da memória 
autobiográfica e o papel das línguas na sua organização e 
desenvolvimento, ao examinar as diferenças em narrativas 
autobiográficas e práticas de socialização narrativa em 
monolíngues de diferentes línguas. Em seguida, a discussão é 
ampliada, explorando as formas em que as línguas mediam a 
memória autobiográfica em falantes de mais de uma língua. 
Segundo a autora, existe forte evidência de que a língua da 
narrativa afeta o foco e o conteúdo das memórias autobiográficas. 
Um dos estudos a chegar a essa conclusão é o de Wang et al. (2010), 
que constatou que crianças bilíngues chinês-inglês produziram 
narrativas com focos distintos em cada uma das línguas – em 
chinês, as histórias tendiam a ser mais relacionadas a atividades 
sociais coletivas, enquanto que as narrativas em inglês enfatizavam 
mais os papeis, sentimentos, opiniões e perspectivas individuais das 
crianças. 

O breve sexto capítulo aborda a questão da fala interior, ou o 
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pensamento mediado pela língua, explora como a mudança da 
língua da fala interior pode afetar o pensamento e como se dá a 
concretização da intersubjetividade nos bilíngues, ou seja, como 
eles se percebem diferentes ao usarem a(s) outra(s) língua(s) que eles 
conhecem. Um dos exemplos mais interessantes trazidos é o da 
noção de privacidade. Primeiro, Pavlenko reporta estudos como o 
de Karasik et al. (2005), que apontam que o russo não tem tradução 
nem equivalente comportamental para aquilo que em inglês se 
entende por privacy ou personal space. Depois, ela discute como 
bilíngues russo-inglês lidam com essa falta de equivalência 
conceitual. Uma das conclusões é que falantes de russo como L1 
chegam a conseguir assimilar o conceito de privacidade do inglês, 
mas não o consideram “aplicável” ou “válido” numa interação em 
russo. Ou seja, quando falam inglês, privacidade existe, quando 
falam russo, ela não vem ao caso. 

O sétimo capítulo é dedicado a estudos sobre a categorização 
das emoções e ao processamento afetivo, particularmente à 
interação entre língua e emoção na mente bilíngue. Pavlenko 
começa traçando um panorama das principais teorias a buscarem 
determinar o que são emoções e o que elas fazem e, em seguida, 
discute a categorização das emoções em monolíngues e bilíngues. 
Dentre vários estudos analisados, ela traz uma de suas próprias 
pesquisas (PAVLENKO, 2002), que mostra que ainda que o inglês 
e o russo expressem emoções tanto com verbos quanto com 
adjetivos, essas línguas diferem em qual tipo de estrutura tem 
dominância. Em um experimento no qual monolíngues de cada 
língua relataram suas impressões sobre um mesmo curta-
metragem, os falantes de inglês descreveram emoções usando mais 
adjetivos (e, portanto, percebendo-as como estados), enquanto que 
os falantes de russo usaram mais verbos para se referirem às 
mesmas emoções (considerando-as, portanto, processos). Depois, a 
autora examina as emoções como práticas discursivas, olhando 
para estudos sobre a socialização do afeto em diferentes línguas, 
culturas e períodos históricos. Por fim, ela aborda o processamento 
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afetivo como mecanismo neurofisiológico e o que ele revela sobre 
língua, cognição e o que a autora chama de 'atribuição de 
significância' na mente bilíngue, isto é, o fato de bilíngues sentirem 
que é mais natural usar certa língua para expressar certas coisas. 

No oitavo e último capítulo, Pavlenko começa dizendo que, ao 
finalizar o seu livro sobre a cognição bilíngue, ela não pretende se 
posicionar a favor ou contra a Hipótese Sapir-Whorf  porque, para 
ela, a Hipótese como a conhecemos é "um fantasma, se não uma 
fraude" (p. 299). A autora afirma que a mudança de paradigma 
causada pela virada bilíngue nos estudos sobre língua e cognição 
incita quem deseja estudar a influência das línguas sobre o 
pensamento a fazer uma releitura, sob uma perspectiva bilíngue, de 
Humboldt, Sapir e Whorf. Tal releitura é um dos objetivos da sua 
obra. Em seguida, são retomados os capítulos anteriores, ao 
ressaltar que efeitos "whorfianos" são encontrados em todos os 
processos cognitivos parcial ou totalmente mediados pela língua, da 
categorização de objetos à expressão de emoções, da percepção de 
cores à construção da identidade dos falantes. A autora conclui 
defendendo que os estudos revisados ao longo do livro apontam, de 
forma geral, para a visão de aprendizagem de L2 como 
desconstrução da ideia de equivalência translinguística conceitual 
através da reestruturação cognitiva. Para a autora, é impossível 
negar a influência das línguas que falamos sobre a forma como 
pensamos; a Ciência, através dos estudos com falantes de mais de 
uma língua, está apenas começando a compreender o quão 
profunda e complexa essa influência pode ser.  

The Bilingual Mind and what it tells us about language and thought é, 
sem dúvida, uma obra bastante ambiciosa – mesmo tendo sido 
publicada já há alguns anos, permanece sem concorrente à altura – 
sobre um assunto ainda muito polêmico na Academia. Apesar dos 
riscos que possam existir em querer trazer o Relativismo 
Linguístico para o centro das pesquisas sobre Bilinguismo e 
Aquisição de L2, Aneta Pavlenko revisa os achados de centenas de 
estudos de diversas disciplinas com maestria e eficiência, fazendo 
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uso de uma metodologia de pesquisa bibliográfica que confere 
solidez à sua revisão e coerência aos seus argumentos. O texto não 
se resume a revisar e discutir estudos de outros pesquisadores; 
autora costura sua exaustiva revisão com muitos relatos pessoais e 
informações de outras áreas, como história, literatura e artes 
visuais, além de dar sua contribuição. Dessa forma, Pavlenko, que 
se identifica como uma pesquisadora com “dupla cidadania – 
psicolinguística e sociolinguística” (p. xiv), consegue compor uma 
obra que automaticamente se torna referência para estudiosos da 
cognição bilíngue, mas que se mantém acessível para o público em 
geral. 

Referências  
BROWN, R.; LENNEBERG, E. A study in language and 
cognition. The Journal of  Abnormal and Social Psychology, v. 49, n. 3, 
1954. 

BERMAN, R.; SLOBIN, D. Relating events in narrative: A crosslinguistic 
developmental study. Mahwah, NJ: Erlbaum, 1994. 

CASASANTO, D.; BORODITSKY, L.; PHILLIPS, W.; 
GREENE, J.; GOSWAMY, S.; BOCANEGRA-THIEL, S.; 
SANTIAGO-DIAZ, I.; FOTOKOPOULU, O.; PITA, R.; GIL, D. 
How deep are effects of  language on thought? Time estimation in 
speakers of  English, Indonesian, Greek, and Spanish. In: 26th 
Annual Conference of  the Cognitive Science Society, Chicago, IL, 
2004. 

KARASIK, V. I.; PROHVACHEVA, O. G. ; ZUBKOVA, Ya. V. ; 
GRABAROVA, E. V. (Eds.). Иная ментальность [Outra 
mentalidade]. Moscow, Russia: Gnozis, 2005. 

Página                                                                                                                       286



Revista Linguística Rio, v. 6, n. 1, mar.-jul. 2020 

MALT, B.; SLOMAN, S.; GENNARI, S. Universality and 
language specificity in object naming. Journal of  Memory and 
Language, v. 29, 2003. 

PAVLENKO, A. Emotions and the body in Russian and English. 
Pragmatics and Cognition, v. 10, 2002. 

PAVLENKO, A. The Bilingual Mind and what it tells us about language 
and thought. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 
2014. 

WANG, Q.; SHAO, Y.; & LI, Y. “My way or mom’s way?” The 
bilingual and bicultural self  in Hong Kong Chinese children and 
adolescents. Child Development, v. 81, n. 2, 2010. 

Recebido em: 15/01/2021 

Aceito em: 03/02/2021 

Página                                                                                                                       287



Revista Linguística Rio, v. 6, n. 1, mar.-jul. 2020 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  

Programa de Pós-Graduação em Linguística  
Faculdade de Letras  

Avenida Horácio de Macedo, s/n, Sala F-306 
 Cidade Universitária, Ilha do Fundão, 

Rio de Janeiro – RJ  
CEP 21941-917


